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Sammanfattning

Kultur är ett begrepp som är både svårt att definiera och svårt att undersöka. Men

begreppet är av största vikt att förstå. Företag i internationella branscher har ett

behov av att förstå de kulturer de gör affärer med. Att inte förstå kulturer kan

resultera i ökade utgifter på grund av missförstånd eller total oenighet vid

diskussionsbordet. Språkliga missförstånd och olika prioriteringar är ytterligare

exempel. De bägge kulturer som utgör basen för denna uppsats är den svenska och

den amerikanska.

Hur ser de eventuella skillnaderna och likheterna mellan amerikaner och svenskar

i affärsrelationer ut? Detta är en av frågorna jag i arbetet söker svar på.

Denna uppsats är en empirisk undersökning av de skillnader och likheter som

finns mellan svenskar och amerikaner i företagsvärlden. Uppsatsen visar på dessa

faktorer och hur de kan tänkas påverka samarbetet mellan de två kulturerna. Den

empiriska undersökningen består av ett antal intervjuer med representanter från

bägge kulturerna.

Några av de punkter jag kommer fram till är att svenskarna har en negativ syn på

amerikaner, medan amerikanerna tvärtom har en positiv bild av svenskar. Vi tycks

ha samma tidsuppfattning, men ledarskapet skiljer sig åt då amerikaner är mer

beslutsinriktade än svenskarna, som hellre diskuterar sig fram till en lösning.

Amerikanerna tycks vara mer kortsiktiga än svenskarna och amerikaner söker

efter den bästa affären, medan svenskarna helst vill nå en samförståndslösning.

Trots att svenskar uppfattar sig själva som duktiga på engelska är språket enligt

amerikanerna ett problem. Dessa och ett antal till är de slutsatser jag kommit fram

till i detta arbete.  



 Förord

Detta examensarbete har gett mig en ökad insikt och förståelse av problemet

med kulturkrockar i affärslivet. Under vägen har många personer på olika sätt,

medvetet och omedvetet, bidragit till resultatet. Jag vill här tacka dessa

personer för deras hjälp, förståelse och vänlighet. 

Först och främst tackar jag min familj, pojkvän och vänner som stått ut med

mig under arbetets gång, på sena kvällar och långa helger. Ett stort tack går till

min handledare Bengt Kjellén på Högskolan Trollhättan Uddevalla för tips och

feedback före och under arbetets gång. Många tack till de medverkande; Mike

Garlick, Harry Wastler, Norman Vickers, Jan-Erik Rosenberg, Fredrik

Sandblom och Morgan Persson. Utan er hjälp hade det inte varit mycket till
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1. Inledning

1.1  Bakgrund

I en allt mer ökande takt globaliseras världen genom internationella affärer och

gränsöverskridande samarbeten. I och med detta kommer vi allt oftare i kontakt

med andra kulturer. Kulturer vi tidigare bara läst om eller sett på tv. Ofta bär vi

stereotypa uppfattningar om hur dessa kulturer är. Ofta anser vi också att den

kultur vi själva tillhör är den bästa, och att vi är mest normala.

Samtidigt som detta sker visar företagen allt oftare på betydelsen av att spara

pengar. Vad företagsledarna kanske inte alltid tänker på är att ökade kulturella

förståelser kan spara in en hel del pengar. Problemfria förhandlingar leder

snabbare till avtal än de förhandlingar som fylls av missförstånd och problem, och

enligt min uppfattning är tid pengar. Oftast letar företagsledarna efter snabba och

enkla besparingar. Något som ibland kan vara lite långsökt och inte av någon

större ekonomisk vikt. Ett exempel är att dra in på arbetarnas kaffe, som är fallet

på en fabrik inom metallindustribranschen. Detta resulterade enbart till att

arbetarna blev irriterade på ledningen och motarbetade ledningens nästa beslut. De

kände en ”vi- och- de- känsla”. De olika kulturerna som ledningen och arbetarna

utgjorde krockade och problem uppstod. Allt på grund av att kaffet värderades

högt hos arbetarna och att de i ledningen inte insåg detta. 

Att öka företagsledarnas förståelse för de tidsmässiga och ekonomiskt besparande

fördelarna, som en reducering av kulturproblemen kan innebära, är av största vikt.

Jag hoppas att jag i och med det här examensarbetet kan bidra till detta.



1.2  Problemdiskussion

I detta kapitel förklaras begreppet kultur i olika dimensioner och problemet med
kulturkrockar i affärsvärlden behandlas.

1.2.1  Vad är kultur?

Men vad menas då med detta allt mer använda ord; kultur? Det finns en hel del

definitioner och tolkningar. Ek (1989,s. 6) menar att kultur är: ”den totala

livssituation som människan befinner sig i”. Oftast är definitionerna breda och

täcker alla möjliga vinklingar. Schein (1985) menar att kultur är det sätt på vilket

människor löser problem.

Det finns en hel del olika uppfattningar om hur kulturen är uppbyggd enligt olika
kulturforskare. ”Kultur är inlärd, inte ärvd. Den härstammar från den sociala
miljön, inte från generna.” (Hofstede, 1991, s.14)

Trompenaars ger en ytterligare syn på kulturbegreppet och dess grund. ”Culture
comes in layers, like an onion. To understand it you have to unpeel it layer by
layer…” (1994, s. 8)

1.2.2  Kulturer inom kulturer 

”Kulturella identiteter kan inte endast förstås genom förhållanden mellan två
kulturer. Det finns också kulturer i kulturer, i form av sociala, religiösa, etniska
och professionella grupper liksom olika generationer och kön vilka genererar och
reproducerar olika levda kulturer och kulturmönster inom ramen för en kultur.”
(Trondman, 1999, s. 341) De kulturer som finns i företag av olika slag är ett bra
exempel på detta. Jag tar mig friheten att påstå att organisationskulturen i ett
tillverkande företag är, om inte helt och hållet så i alla fall något, olik den i ett
renodlat serviceföretag. För att driva det hela än längre menar jag att det inom det
tillverkande företaget också finns en uppsjö olika kulturer inom denna kultur;
högsta ledningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen och ”de på golvet”.
Samtliga enheter inom ett och samma företag, fast med skilda kulturer.

Kulturen inom en organisation bestäms enligt Bang (1994, s.82) av ett antal

faktorer. Figur 1.1 visar dessa faktorer. Bemärk att nationell kultur bara är en av

många faktorer i omgivningen.



Figur 1.1

Att identifiera och definiera vad kultur är, är inte direkt en enkel sak eftersom

kulturen oftast inte går att ta på. Den finns oftast heller inte nedskriven. Som Bang

(1994, s. 21) skriver: ” ...kultur är något immateriellt, något abstrakt.” Det

faktum att man själv tillhör flera kulturer, kan också påverka synen man själv

har/får på andra gruppers kultur. 

Men ”vi har egentligen inget annat val än att utgå från oss själva när vi värderar

eller reflekterar över en annan kultur. …En effekt av detta är alltså att ett land, ett

folk, en kultur kan beskrivas på många olika sätt beroende på vem som är

betraktaren.” (Herlitz, 1999, s. 29)

1.2.3  Nationell kultur

Det folk i allmänhet tänker på när de hör ordet kultur är nog en företeelse som
härstammar ur en annan nation. Man tänker alltså direkt på en annan nation och
dess kultur. Varför är det då så att nationer ofta skiljer sig åt ur kulturhänsyn? En
mycket viktig del utgörs av nationens historia och utveckling. Ofta går dessa
fenomen långt tillbaka i tiden, och har genom tiderna gjutit den folkliga kulturen,
sakta men säkert. En annan viktig faktor till nationers olika kulturer kan vara
religionen och dess betydelse. Miljön i vilken man befinner sig i kan vara
ytterligare en förklaring. 



Varför är det så att man först och främst tänker på de skillnader som finns mellan

kulturer, snarare än likheterna? Man söker efter faktorer som skiljer kulturerna.

Man vill hitta vad som är utmärkande för den kulturen man själv tillhör. Jag tror

att det är enklare att se olikheterna snarare än likheterna. Detta för att få en

bekräftelse på att man själv tillhör den bästa kulturen (som jag tidigare nämnde).

Jag tror att detta är resultatet av en stark rädsla och försvarsmekanism gentemot

andra nationer och deras kulturer. En slags ”vi-och-de”- reaktion, en rädsla för det

okända. Kanske är det också så att skillnaderna kulturerna mellan görs till fel och

brister i den främmande kulturen.

1.2.4  Vad skiljer kulturer?

Vad är det för något som oftast skiljer sig mellan olika kulturer? Jo, det kan vara

precis varenda tanke, varenda agerande och hela kultursamhällets grund. Alltså

allt från hur barnen ska födas och uppfostras till hur begravningar ska gå till. Med

detta i åtanke kan man förstå vilka oerhörda kulturkrockar som kan uppstå när två

mycket olika kulturer möts. En stor förhandling kulturer mellan kan alltså gå i

stöpet enbart på grund av missförstånd, inacceptans och okunskap om varandras

kulturer. Det är därför mycket viktigt att lära känna andra kulturer. 

Det är mycket farligt att, då det finns stora likheter mellan kulturerna, tro att man

därför är helt lika. Detta kan orsaka stora missförstånd. Att dra alla över en kant är

något som är mycket riskabelt. Inte bara kan det förstöra goda kontakter och

affärsmöjligheter. Nästan värre är det faktum att den andra parten kan känna sig

trampad på foten och negligerad. 

1.2.5  Kulturkrockar i företagsvärlden
 

Som tidigare diskuterats har globaliseringen ökat de kulturella mötena världen

över och därmed också ökat behovet av information. Ur svensk synvinkel innebär

detta att våra tidigare svenska företag mer och mer blir influerade och kanske till

och med beroende av andra nationers kulturer och tankar. En hel del tidigare



helsvenska företag är numera styrda av intressenter utifrån, en del har blivit

multinationella eller i vissa fall till och med uppköpta av utländska företag. 

”Viktigare än frågan om företagskultur är den problematik kring nationell kultur

i de olika värdländerna som inget multinationellt företag kan undgå att möta”

(Elvander & Seim Elvander, 1995, s. 150) ”Många samriskföretag får en flygande

start i tillförseln av nytt kapital i kombination med den synergism som uppstår vid

mötet mellan två kulturer ger ofta upphov till en ”euforisk smekmånad” mellan

parterna. Så länge verksamheten går bra, utgör de kulturgivna skillnaderna

sällan något problem. Det är när man gör ekonomisk förlust eller förlorar kunder

som parterna tenderar att förskansa sig bakom sina kulturellt betingade

uppfattningar och börjar kritisera varandras metoder och värderingar” (Lewis,

1996, s. 92) Det är därav inte bara behovet av information som behövs, utan även

förståelse och acceptans för andra kulturer. 

Lewis (1996, s. 20) framhåller att: ”den växande internationaliseringen av

handel, vetenskap och politik har medfört att den akademiska världen,

internationella organisationer och till och med nationer och regeringar har ökat

sina ansträngningar för att främja kommunikation över gränserna. Det är

uppenbart att det inte räcker med bättre språkkunskaper – en ökad kunskap om

andra folks seder och bruk, samhällssystem och kulturer är också en viktig del av

den här processen.” 

Jag anser dessutom att det inte bara är viktigt att ha kunskap av andra kulturer för

att skapa en väl fungerande organisation, utan även kunskap och förståelse av den

egna kulturen. Om man vet hur man själv fungerar och varför kan detta vara en till

nytta i exempelvis förhandlingssituationer. 

Kunskapen om andras och ens egen kultur är även viktig om företag ska kunna

uppföra sig korrekt på andra marknader. Möten med representanter från

främmande kulturer kan ge en möjlighet att inse positiva och negativa faktorer i

ens egen kultur. Saker man annars tar för givet utan något som helst

ifrågasättande. Exempel på vad som kan gå fel är att man prioriterar olika när det

gäller affärer och vad som bör satsas på. Ibland kan enkla saker som synen på tid



leda till irritation. Ett av de vanligaste problemen är nog språkliga missförstånd.

Att man tror att man förstått, men att man egentligen inte alls har det. Dessa

faktorer och fler därtill kan leda till problem. ”Corporate culture is often cited as

the reason for failed strategic change efforts, failed strategic alliances and for

failed attempts to internationalize, usually after the event.” (Schneider & Barsoux,

1997, s. 62)

1.2.6  Sverige och USA – två aktörer i affärsvärlden

Sveriges kontakt med den övriga världen har ökat för varje år som gått. Trots att

landet till ytan är litet i jämförelse med många andra länder, är ekonomin väl

utvecklad, liksom utrikeskontakterna. Behovet av kunskap när det gäller andra

kulturer har i och med detta ökat. Speciellt viktigt är det att inta kunskap om

kulturer med vilka man har mycket affärer. En av dessa är den amerikanska. På

senare år har USA:s inblandning i Sveriges tidigare renodlade svenska företag

ökat. Saab Automobile ägs numera av det amerikanska företaget General Motors,

och Volvo Aero Corporations största affärer görs med de amerikanska företagen

General Electrics och Pratt & Whitney. Har de svenska företagen ingen eller dålig

kunskap när det gäller att göra affärer med amerikanska företag, kan det få rejäla

ekonomiska efterverkningar. Därför är det av största vikt att försöka att undersöka

de skillnader och likheter som dessa bägge kulturer har. Att undersöka hur dessa

faktorer påverkar affärerna kulturerna mellan.



1.3  Syfte

Detta arbete har två syften. Dessa är uppdelade i huvudsyfte och delsyfte.  

Att, genom intervjuer med representanter från de bägge kulturerna, identifiera hur

de eventuella skillnaderna och likheterna mellan amerikaner och svenskar i

affärsrelationer uttrycks och ser ut, är mitt huvudsyfte. Grunden för

undersökningen är inte kultur i allmänhet, det vill säga hur man i de olika

kulturerna beter sig vid matbordet, synen på barnuppfostran eller hur samhället ser

ut. Undersökningen grundar sig på kultur på affärsnivå. Alltså att undersöka

kulturkrockar i företagsvärlden. Självklart är det affärsmässiga beteendet ett

resultat av det allmänt kulturella i ett samhälle, men detta ges inget central

betydelse i min undersökning.

Vidare är min ambition att undersöka hur skillnaderna eventuellt påverkar en

affärsverksamhet. Detta är mitt delsyfte.

Jag har valt att undersöka ovanstående på olika företag, som troligtvis, beroende

av deras verksamhet, har olika organisationskultur. Syftet med detta är att få en

bredare bas för mitt arbete, så att resultatet förhoppningsvis inte påverkas av ett

företags organisationskultur allt för mycket, utan mer speglar den ”så kallade

verkligheten”.

Allt detta för att försöka hjälpa svenskar i internationella företag att förstå och

handskas lättare med den amerikanska kulturen.



1.4  Disposition

Nedan följer en kort beskrivning av de huvuddelar som uppsatsen består av.

Kapitel två behandlar metoden för undersökningen, vetenskapliga synsätt och

datainsamling. Det ges även en genomgång av genomförandet av intervjuerna

samt en beskrivning av frågornas utformning.

Kapitel tre är en teoridel som presenterar den amerikanska samt den svenska

kulturen. 

Kapitel fyra redovisar den empiriska delen – intervjuerna.

I kapitel fem tolkas och analyseras det empiriska materialet. Resultatet

återkopplas även till teorin. 

Kapitel sex behandlar efterverkningar i arbetslivet.

Avslutande kapitel är det sjunde, åttonde och nionde, där slutsatserna av

undersökningen redovisas, råd till de svenska företagen ges och förslag till vidare

forskning diskuteras.



2. Metod

I metoden redovisas mina vetenskapliga synsätt, hur information inhämtats, på

vilket sätt som intervjuerna genomförts samt en beskrivning av min teoretiska

ram.

2.1  Vetenskapligt synsätt

Eftersom jag är av uppfattningen att det inte tillför min undersökning något
nämnvärt, har jag valt att inte redogöra flera av de stora vetenskapliga synsätt än
just det som jag använt. Detta vetenskapliga synsätt är hermeneutik och jag
använder mig av induktion när jag drar mina slutsatser. Att hermeneutik är det
vetenskapliga synsättet innebär att jag, utifrån mina egna uppfattningar, tolkar det
empiriska materialet (Thurén, 1998, s 47). Att jag tolkar det empiriska materialet
innebär att genomförandet blir påverkat av mina egna uppfattningar. Dels när det
gäller utformningen av frågor, och dels när det gäller den vidare utvecklingen av
uppsatsen. Induktion innebär att jag inte kan vara 100% säker på mina
slutledningar (Thurén, 1998, s 20). Detta eftersom arbetet bygger på empiriskt
material och inte utgör en fullständig uppräkning. Jag når en viss sannolikhet –
inte säkerhet. 

Valet av just dessa två grundar sig i att det för mig är de mest naturliga sätten att
angripa ett problem av denna art.

2.2.  Datainsamling

För att klara av att få svar på mina syften med detta arbete behövde jag en hel del
information. En stor del av informationen inhämtades från facklitteratur. Ur min
synvinkel är detta ett absolut måste för att kunna gå vidare. Man är tvungen att ha
en hel del bakgrundsinformation.

Eftersom jag personligen inte har någon erfarenhet av olika nationella kulturer på

företagsbasis har denna litteratur bildat grunden för undersökningen. Detta

innebär att jag har försökt att skapa mig en så sann bild som möjligt av ämnet,

utifrån den litteratur som använts. Många böcker har efter genomgång tagits bort,

då de antingen inte passade eller inte bidrog med ytterligare information.

Tillsammans med den litterära datainsamlingen utgör ett antal intervjuer en stor

del. Det är denna empiri som kommer att ligga till grund för resultat- och

tolkningskapitlen. 



Utöver redan nämnda datainsamling, är även egna observationer en del.

Intervjusvar har sedan jämförts med den litteratur som använts inom ämnet. På

grund av mitt hermeneutiska synsätt har detta sedan tolkats och analyserats.

2.3  Genomförande av intervjuer

De personer som intervjuats har blivit tillfrågade dels via telefonsamtal, dels via e-

mail. Jag fick via kontakter på Unigraphics Solutions och Volvo Aero reda på

lämpliga respondenter. Samtliga som tillfrågats har valt att medverka. Något

direkt urval av respondenter har inte skett.  Detta på grund av att  jag ansåg att de

som jag kontaktat väl passade in när det gällde vad jag letade efter. De som

intervjuats är både amerikaner och svenskar.

 Det som var viktigt var att de hade eller hade haft mycket kontakt med den andra

kulturen på affärsbasis. Jag genomförde intervjuerna vid reella möten med

personerna i fråga. Detta eftersom jag trodde att svaren då skulle bli mer

sanningsenliga, då de intervjuade inte hade tid att tänka över sina svar.

Frågorna som jag använt mig av är egenhändigt utformade utifrån mina syften och

utifrån litteraturen jag använt. Exempelvis har påståenden ur litteraturen blivit

underlag för frågeställning. Vissa frågor har medvetet utformats så att de kunde

uppfattas som ledande. Detta på grund av att jag ville se hur mycket insikt och

uppfattning de intervjuade hade om ämnet. På grund av att jag trodde att svaren på

fråga nummer 13, om vilket som var viktigast av kortsiktig vinst eller långsiktig

strategi,  kanske inte skulle bli helt sanningsenliga, tillades en kontrollfråga,

nummer 15. Den ställde samma fråga, fast var uppställd på ett annat sätt. Efter en

liten berättelse om två olika äpplen i ett träd på olika höjd och av olika kvalitet

kommer frågan om vilket äpple de skulle ta. Detta för att få fram den ibland

underliggande och omedvetna sanningen.  

Frågorna har inte ställts i någon direkt sammanhängande ordning. Detta faktum

och de oftast relativt korta frågorna skulle resultera i korta och konsisa svar med



så mycket ärlighet som möjligt. Intervjuerna har genomförts på reella möten för

att få så sanningsenliga svar som möjligt.

Frågorna har ställts på engelska och svenska. Översättningar av engelska svar till

svenska har gjorts fritt.

2.4 Validitet och reliabilitet

Att se till att man verkligen undersöker det man vill och ingenting annat är mycket viktigt. Det är

enligt Thurén (1991, s 22) detta som är validitet. Det är viktigt att se till att syftet följs och att man

inte drar iväg på något sidospår som inte är relevant. Validiteten påverkas självklart av vad det är

som vi undersöker. I och med att denna uppsats är en kvalitativ studie som grundar sig på ett antal

intervjuer är det viktigt att se till att intervjufrågorna är rätt utformade. Det är också av vikt att inte

använda litteratur som inte uppfattas som vetenskapliga och att inte behandla ämnet i en alltför vid

utsträckning.

Reliabilitet är enligt Thurén (1991, s. 22) samma sak som tillförlitlighet. Det vill säga att

mätningarna är korrekt utförda. I en empirisk studie kan det vara svårt att säkerställa reliabiliteten.

Många faktorer spelar in och de som intervjuas kan påverkas av olika faktorer som resulterar i att

deras svar inte är helt sanningsenliga. Reliabiliteten med att ett fåtal personer representerar en hel

kultur, som är fallet i denna undersökning, kan diskuteras. Men det finns inte så många alternativ

när det gäller en kulturundersökning. Man kan omöjligt inkludera varje person tillhörande den

speciella kulturen. 

Att jag tolkar deras svar utifrån mina egna erfarenheter kan innebära att

tolkningen inte återger verkligheten till hundra procent. Det faktum att jag själv

tillhör en av de undersökta kulturerna påverkar säkerligen mina tolkningar. 

Att noggrant beskriva tillvägagångssättet för undersökningen är i en tolkande

studie, som detta är, en viktig del av tillförlitligheten. 

2.5  Teoretisk ram

Litteraturen som använts har tagits fram dels genom sökning på
Högskolebiblioteket i Uddevalla, och dels på Stadsbiblioteket i Trollhättan.
Sökorden som använts har varit kultur, kulturkrockar, Sverige, Amerika och USA.



Orden har använts både på svenska och på engelska. Litteraturen som valts ut har
lästs igenom och användbara stycken återkommer i undersökningens text. Den
största grunden för arbetet ligger på kulturell forskning och undersökning.
Hofstedes ”Organisationer och kulturer” har tillsammans med Trompenaars
”Riding the Waves of Culture”, Bangs ”Organisationskultur” och Bjerkes
”Affärsledarskap i fem olika kulturer” gett idéer och insikt i ämnet kulturkrockar
och dess problematik. 

Även andra litterära verk som behandlar kultur och kulturkrockar har använts, då
mest som informationsbas. Dessa är  Eks ”Kultur som problem”, Elvander &
Seim Elvanders ”Gränslös samverkan”, Herlitz ”Kulturgrammatik”, Scheins
”Organizational Culture and Leadership”  och Schneider & Barsoux ”Managing
Across Cultures”. En mycket användbar bok visades vara Lewis ”När kulturer
krockar – arbeta och verka över gränserna”. Härifrån har mycket information om
både den amerikanska och den svenska kulturen tagits, och även några modeller.
Den kultursociologiska boken ”Kultursociologi i praktiken” av Trondman, har
även använts. Detta för att försöka få ytterligare en dimension av kulturproblem
då denna bok mestadels behandlar kultur och kulturkrockar på en icke-nationell
nivå.

Eftersom detta arbete behandlar två specifika kulturer, de nationella kulturerna

från USA och från Sverige, har en hel del litteratur om dessa länder och dess

kulturer använts. ”Discovering America as it is” av Anelauskas, ”American

Culture” av Breidlid m fl, ”Den amerikanska kulturen” av Fichou och Sandels

”Amerikanerna på gott och ont” är de som behandlat den amerikanska kulturen. 

Bland de som behandlat Sverige och den svenska kulturen är till absolut till största

del Dauns ”Svensk mentalitet” och Herlitz ”Svenskar – hur vi är och varför vi är

som vi är”. Mindre vikt har givits av Arnstbergs ”Svenskhet- den

kulturförnekande kulturen”, Laine-Sveibys ”Svenskhet som strategi”, och ”På jakt

efter europeiskt ledarskap” av Bauer m fl. Även inom detta område har Hofstedes,

Trompenaars, Bjerkes och Lewis tidigare nämnda verk till stor del använts.  

Thuréns ”Vetenskapsteori för nybörjare” har gett förklaringar till mina

vetenskapliga synsätt.

Av de litterära verk som bidragit till den teoretiska ramen har samtliga till olika

grad använts.



Jag utgår inte från någon speciell modell eller teori. Däremot används en modell

som förklarar det kulturella begreppet. Denna är Bangs (1994, s.82) figur om

omgivningsbestämda faktorer. Dessutom visualiseras den amerikanska ledarstilen

och den motsvarande svenska genom var sin modell. Bägge är hämtade från

Lewis (1997) ”När kulturer krockar”, sida 73. 

Idén för undersökningen grundar sig på en mindre utförlig undersökning av

problemområdet av Andersson (2001).

3.  Kulturpresentation

I kulturpresentationen redovisas den amerikanska och den svenska kulturen
utifrån en teoretisk grund. De bägge kulturerna redovisas under olika
underrrubriker som, utifrån mitt syfte och litteraturens innehåll, tagits fram för att
särskilja vissa viktiga områden inom kulturerna. Jag vill förtydliga att jag, när jag
använder ordet amerikan i olika böjningar och konstellationer, menar personer
boende i USA och inte personer från hela den amerikanska kontinenten.   

3.1  Amerikansk kultur

Ungefär åtta timmars flygresa västerut från oss i Sverige ligger östkusten
tillhörande ett av världens största länder; Amerika. På det ekonomiska planet har
amerikanarna lyckats otroligt bra. Landet utgör ungefär 25% av världsekonomin
(Bjerke, 1998, s.102) och många svenska företag, stora som små, har kontakter
med amerikanska företag. 

3.1.1  Generell beskrivning

Den stereotypa bilden av en amerikan som världsbäst delas nog av de flesta
kulturer utanför USA. Kanske finns det en gnutta sanning i den bilden?
”Amerikaner tycker att de är störst och bäst, modernast och rikast och att alla
andra nationaliteter är tröga, gammalmodiga, ganska fattiga och inte lika
storslagna” (Lewis, 1997, s.34) Fichou (1993, s.102) menar att samtidigt som
amerikanerna blundar för andra kulturers särdrag och vägrar se olikheterna,
försöker de också stöpa andra i sin egen form.

3.1.2  Individualitet

I USA finns det en stark antipati mot kollektivism, och människor uppmuntras att
fatta sina egna beslut. (Bjerke, 1998, s.116) Det ger alltså den enskilde personen
möjlighet och ansvaret att själv avgöra en, för denne viktig fråga. Detta måste
givetvis ibland resultera i att vissa beslut blir felaktiga eller något mindre bra. Ett



variabel som dock inte överstiger vikten av den, i Amerika viktiga,
individualistiska filosofin. ”Since in America, everything is based on the
philosophy of so-called ”rugged individualism”, everyone here cares first of all
about himself or herself.” (Anelauskas, 1999, s.25) Denna individualism tycks
genomsyra hela det amerikanska samhället och betraktas tillsammans med
liberalism, som typiskt amerikanskt. (Fichou, 1993, s.27) Individualismen bygger
på individens initiativ, självhävdelse samt personliga prestationer och ansvar.
(Bjerke, 1998, s.115) Inte bara ska individen våga ta initiativ, utan man ska även
vilja göra det för att nå högre. Dessutom ska man stå för sina handlingar.

3.1.3  Synen på tid

Amerikanen har inte så stort intresse av att blicka bakåt i historien. Vad som har
hänt är inte alls lika intressant som vad som händer, för att inte tala om vad som
kommer att hända. ”De lever i nuet och i framtiden” (Lewis, 1997, s.45) Fichou
(1993, s.37) är övertygad att bristen på intresse för det förgångna går tillbaka på
kolonialtiden, då amerikanerna, efter att ha befriat sig från England, vände sig mot
allt som förband dem med den forna kolonialmakten. Så istället för att se bakåt
och begrunda det förflutna, så blickar man framåt och handlar med framtiden i
sikte. Denna framtid anses vara nära inpå och den här uppfattningen påverkar
därav hur långt framåt man tänker när det gäller affärer. ”America´s idea of the
future is short-term, something controllable from the present” (Trompenaars,
1994, s. 127)

Den amerikanska synen på tid skapades för många år sedan. För att förstå deras
uppfattning måste man, ironiskt nog, gå tillbaka i historien till pionjärandan som
kännetecknade det amerikanska samhället i slutet av 1700-talet. ”Den
amerikanska kontinentens väldiga landmassa var rena drömmen för en affärsmän.
Här fanns till synes en oändlig vildmark med enorma rikedomar som bara låg och
väntade på att exploateras, …bara man handlade snabbt…Snabbhet var en
förutsättning och man handlade individuellt och i sitt eget intresse” (Lewis, 1997,
s.81)

Ett nutida konstaterande av Lewis (1997, s.57) är att för amerikaner är tid
verkligen pengar. Amerikaner är handlingsmänniskor som inte står ut med
sysslolöshet. Detta konstaterade även en av de amerikanska grundlagsfäderna
Benjamin Franklin år 1785. ”Lose no time; be always employ´d in something
useful” (Breidlid m fl, 1996, s 188). Tiden bör alltså användas noggrant och inte
slösas med. Alltså är det i USA viktigt att komma på utsatt tid och att planera sina
förehavanden. Kommer man för sent ses det som negativt. ”It is rude to be even a
few minutes late because the whole day´s schedule of events is affected…Time is
viewed as a commodity to be used up, and lateness deprives the other of precious
minutes in a world where time is money.” (Trompenaars, 1994, s.122-23)

3.1.4  Den amerikanske ledaren

Även den amerikanska ledarstilen har sin grund i pionjärandan i slutet av 1700-
talet, som tidigare nämnts. ”Vildmarken tvingade nybyggarna att lita till sig
själva, vara hårdhudade och orädda” (Lewis, 1997, s. 81) Bjerke (1998, s.123)
beskriver den amerikanske affärsledaren som en person som bland annat är



rättfram och ärlig, koncentrerar sig på finansiering och marknadsföring och som
ser arbete som viktigt, men drar en strikt gräns mellan arbete och privatliv. Vidare
påstår Bjerke (1998, s.247) att chefskapet i USA ses som ett specialistyrke. Ett
konstaterande som borde betyda att ledarskapsrollen i USA är en högt aktad roll.

Precis som samhället så är ledarskapet mycket påverkat av de typiskt amerikanska
uppfattningarna om individualism och tid. ”American managers…prefer to take
action and to figure things out along the way” (Schneider & Barsoux, 1997, s.33)
Vidare är amerikanskt chefskap mycket uppgiftsorienterat och rationellt, känt för
att lösa problem framgångsrikt, snabbt och beslutsamt. (Bjerke, 1998, s.110)  I
figur 3.1 visualiseras den amerikanska ledarskapsstilen enligt Lewis (1997, s 73).
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När det gäller affärsverksamheten och framgång inom företag är det viktigaste
målet vinst. (Bjerke, 1998, s.112) Hur resultatet nås är inte viktigt, utan det viktiga
är att man når ett bra resultat. Som Bjerke (1998, s. 114) uttrycker det:
”Resultatet, inte processen, utvärderas”.

3.1.6  Förhandling

Synen på en förhandling och på vad en sådan bör resultera i, bygger i Amerika på
bland annat individualismen, tidsaspekten och framgångsreceptet. ”För
amerikaner är förhandlingar en fråga om att ge och ta. De anser att bägge
parterna bör lägga alla korten på bordet redan från början och inte slösa
tid…Deras förhandlingsstil kan uppfattas som direkt och aggressiv.” (Lewis,
1997, s.105)

En av de troligtvis vanligaste stereotypa uppfattningarna om amerikanerna är att
de är buffliga och att allt de gör ska vara så effektivt som möjligt. Många icke-
amerikaner kan uppfatta det som att amerikanerna går för snabbt fram i
beslutsprocessen. Amerikaner är heller inte vidare intresserade av en stor mängd
bakomliggande fakta. De anser att det är irriterande och tidsödande. (Lewis, 1997,
s. 45) Det viktiga är att fatta snabba beslut, eftersom dessa oftast leder till
handling. (Lewis, 1997, s.127)

Ibland kan det vara svårt att få igång en förhandling, speciellt om de inblandade
inte riktigt är bekanta med varandra. Det kan råda en så kallad pinsam tystnad. ”I
USA, mer än i andra länder, använder man sig av sarkasm, skämt och spelad
indignation för att sätta fart på ett möte och få mer uträttat – tid är trots allt
pengar.” (Lewis, 1997, s.28) Tystnad är något som får en amerikan att skruva på
sig och känna sig illa till mods. ”For Americans, silence and reserve provoke
intense comfort…”(Schneider & Barsoux, 1997, s. 41) Lewis (1997, s.19) påstår
att om ett affärsförslag möts med tystnad så uppfattas det som negativt av
amerikanen. Detta på grund av att amerikanens syn på ett samtal är en process i
två riktningar, där en part tar vid när den andre sagt sitt. 

Något som inte är så populärt är att ändra på vad som anses fungerande.
”Amerikanerna är fruktansvärt konservativa och ovilliga att ändra på invanda
mönster…På det lokala planet ses varje förslag till förändring inte som ett sätt att
förbättra någonting, utan snarare förstöra någonting som var bra som det var.”
(Sandels, 1998, s.78) Flexibiliteten är alltså inte vidare hög hos amerikanerna.

3.2  Svensk kultur

Utlandskontakterna för svenska företag har det senaste seklet ökat kraftigt.

Elvander & Seim Elvander (1995, s.86) skriver att Sverige hör till ett av de länder

som har mest utlandsinvesteringar i förhållande till ekonomins storlek.



3.2.1 Generell beskrivning

Precis som i alla andra kulturer, så finns det även i den svenska stereotypa
uppfattningar om hur svensken är. Vanliga uppfattningar är att de är
”aggressionshämmade, rädsla för att visa känslor, både positiva och negativa,
motvilja mot att släppa fram aggressivitet och benägenhet att lägga locket på, att
tyst finna sig i det mesta” (Arnstberg, 1989, s.74) Svensken ses även som
konflikträdd. Andra välkända stereotypier om svenskar är att de är blyga,
reserverade, tillbakadragna, stela och inte vidare intresserade av att tilltala
främmande. (Daun, 1998, s.46) Ordet ”lagom” är en, enligt mig, bra beskrivning
av svensken. Inte utmärka sig utöver vad som anses lagom, inte ta för mycket mat,
bara lagom mycket, och inte prata för mycket, utan lagom.

Demokrati och jämlikhet är två andra viktiga ideal i Sverige. Lewis (1997, s.83)

menar att det gamla svenska jämlikhetsidealet har urgamla rötter, och att svenska

monarker i flera hundra år har använt sig av demokratiska principer. Vidare menar

han också att lagombegreppet kommer så långt tillbaka som från vikingatiden.

3.2.2  Individualitet

Ständigt läser man jobbannonser där det står det är ”viktigt att kunna arbeta
självständigt, ta eget ansvar och ta egna initiativ”. Historien om den svenska
individualismen startar i stort sett år 1827, då beslutet om laga skifte fattades.
(Herlitz, 1991, s.53) Den innebar att människor som tidigare varit nära
sammanhållna i byar, nu spriddes ut över stora områden. Individualismen ökades
sedan på i och med emigration och industrialisering. Jobbmöjligheter i stan blev
viktigare än stark familjesammanhållning. Och än idag har man kvar ordspråk
som ”Ensam är stark” och ”Själv är bäste dräng”.

”De individualistiska strävandena att få vara självständig samexisterar

paradoxalt nog med kollektivistiska drag i det svenska samhället.” (Daun, 1998,

s.123) Ett ganska tydligt exempel på detta är det vanligt förekommande behovet

och beroendet av teamet för att kunna ta initiativ och beslut. (Lewis, 1997, s.248)

3.2.3  Synen på tid

Enligt svensken så är framtiden mycket mer intressant än att se bakåt på vad som

har hänt. ”Svenskarna har som regel ett mycket långt framtidsperspektiv.”

(Herlitz, 1991, s.22) Därav planerar de svenska företagen ofta sin strategi på lång

sikt och inte efter eventuella kortsiktiga alternativ. (Bjerke, 1998, s.264)



Lewis (1997, s.43) skriver att svenskar ”gör en sak i taget som de koncentrerar

sig helt på och genomför enligt ett i förväg uppgjort tidsschema. De anser att det

är det snabbaste sättet att få saker gjorda” Detta är något som Daun (1998, s.172)

håller med om. ”Med rationell planering kan man ta vara på befintliga resurser

och av detta skapa något bra.”

Ovan stående resonemang stärks av det faktum att det i Sverige finns ett väl

använt talesätt; ”Tid är pengar.” Svenskar är noggranna med tiden. ”I Sverige

anses det vara effektivt, ansvarskännande och professionellt att kunna sköta sin

tidsplanering.” ( Herlitz, 1991, s.21) Avtalade tider måste hållas. Om man skulle

vara fem minuter sen är det ganska accepterat, men är man 10 minuter, eller

kanske till och med 15 minuter försenad, så krävs en ursäkt och en förklaring till

förseningen. (Herlitz, 1991, s.20)

3.2.4  Den svenske ledaren

Den svenske affärsledarens egenskaper är något skilda från den amerikanske

kollegans. Att vara chef i Sverige ses inte som ett specialistyrke (Bjerke, 1998,

s.247), utan mer som ett yrke bland många andra. ”En svensk professor har sagt

att för att utöva makt i Sverige måste man skapa en image av att inte ha makt.”

(Lewis, 1997, s.249) I Sverige är en ledare inte primärt en individ, som Daun

(1998, s.125) skriver, utan framför allt en gruppmedlem. Detta visar på det

decentraliserade, informella och demokratiska företagsklimatet som de flesta

svenska företag genomsyras av. 

Svenska chefer konsulterar gärna kollegor och andra berörda för att nå en lösning

som alla blir nöjda med. Den svenska ledarskapsstilen visualiseras i figur 3.2

(Lewis, 1997, s 73)
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Herlitz (1991, s.98) menar att svenskar har för vana att gå rakt på sak för att vara
effektiva och spara tid. Att slutföra ett avtal är det viktiga. Förnuft och rationalitet
är två avgörande faktorer vid förhandlingar. ”För många svenskar tycks förnuft
och rationalitet vara starkt sammanlänkade med teknisk-ekonomisk utveckling”
(Daun, 1998, s.171) Saklighet är mycket viktigt i svensk argumentationsteknik. 
Samförståndslösningar och kompromisser är något som svensken gärna använder
sig av. (Herlitz, 1991, s.44) Svensken anser att det är bättre att samtliga
inblandade parter  får en del av sina krav tillgodosedda, än att några blir trampade
på tårna eller helt förbisedda. Man vill inte ha irritation och konflikter. 

Daun (1998, s.138) menar att tala högt och ljudligt bland svenskar uppfattas som
skrytsamt, drygt och ibland som bråkigt och vulgärt. Man riskerar att uppfattas
som bufflig. ”I Sverige råder tystnad, tystlåtenhet, lågmäldhet, stillhet, i väsentlig
högre grad än på många andra håll i världen…” (Daun, 1998, s.140) Det är inte
många länder i världen där man är lika lugna och avspända i tystnad som
svenskarna. Detta är en fördel som svensken har. ”Den svenska tystnaden är ett
taktiskt vapen utan dess like. Och speciellt effektiv är den i länder där man fått
lära sig att fylla tomrummet med prat.” (Laine-Sveiby, 1987, s.43) Laine-Sveiby
(1987, s.32) skriver också att den av detta utifrån uppfattade avspända och
självsäkra intrycket kan skaka motståndarna ända in i märgen.

4.  Redovisning av intervjuer

De sex personer jag har intervjuat arbetar samtliga i stort sett dagligen med
varandras kulturer. Däremot har de olika lång tids erfarenhet av den motsatta
kulturen. Samtliga var, när detta arbete skrevs, bosatta i Sverige och arbetade på
företag i Sverige. 

4.1  Mike Garlick, produktplanerare, Saab Automobile AB, Trollhättan

Garlick är sedan ett och ett halvt år tillbaka bosatt i Sverige med sin familj. Ett
land som han beskriver som socialistiskt, familjevänligt och innovativt.
Svenskarna anser han vara reserverade, tankfulla och så menar han att de försöker
att vara balanserade. Den typiske amerikanen definieras som aggressiv, självsäker
och individualistisk. Garlick ser sig själv som en. Aggressiviteten återfinns i
svaret som ges på frågan om vilket djur som bäst återspeglar den amerikanska
kulturen. –” It is something very aggressive and optimistic…a wolf!” Den svenska
kulturen beskrivs som en familjehund – mindre aggressiv och mer social.

För Garlick är det viktiga i livet att vara glad. Framgång i privatlivet är just ett
lyckligt familjeliv och att kunna ha en bra balans mellan arbete och privatliv.
Framgång i arbetslivet är enligt Garlick att kunna avancera till högre positioner i
företaget. Detta får dock inte komma före familjen.

Den rent affärsmässiga synen på framgång påstås i slutänden vara att få vinst. En
långsiktig strategi är viktig och även på vilket sätt företaget når vinsten. Det är



inte bara vinsten som räknas. Däremot skulle Garlick inte bemöda sig för att nå
den större vinsten, utan han skulle ta den som direkt tycktes lättast att nå.

När det gäller förhandlingar anser han att det är viktigast att man får den bästa
affären, även om det innebär att några parter blir helt åsidosatta. Han skulle vara
den som skulle försöka lätta upp stämningen innan ett möte börjat. –”I would start
some social talk”, säger Garlick. Om en förhandling helt plötsligt stannar upp och
alla blir helt tysta skulle det inte direkt göra Garlick nervös eller villrådig. Han
skulle summera läget och gå tillbaka till det ställe i förhandlingen där alla var
eniga. Det är inte någon större skillnad mellan amerikaner och svenskar när det
gäller formalitet. När det gäller beslutsprocessen säger han: –”It takes more
discussion in Sweden. Everybody´s opinion is expected to be heard before a
decision”, menar Garlick. Sedan påpekar han att det i Sverige efter ett beslut ändå
inte behöver betyda att beslutet följs.     
-” They are more interested in dicussing the process rather than following it”,
säger han. Svenskar anses inte våga ta egna beslut och dessutom uppfattar Garlick
det som att beslutsprocessen tar mer tid i Sverige än i USA. Trots detta tycker han
att det är lätt att göra affärer med svenskar. Men inte lättare än med amerikaner.

Framtiden är det som är viktigast för Garlick, och han håller med om att tid är
pengar. Man ska inte vara försenad till ett möte, varken privat eller affärsmässigt.
Han berättar att svenskar alltid är i tid när det gäller privata möten, men aldrig i tid
till affärsmöten. Tvärtom när det gäller amerikaner. På grund av detta är han van
vid förseningar till affärsmöten, så han regerar inte direkt när det händer. 

Enligt Garlick så är det vanligt att svenskar missförstår amerikaner på grund av
språkliga problem. Han känner att han är tvungen till att förenkla sitt språk genom
att använda kortare och enklare ord. Trots detta anser Garlick att svenskar är bra
på engelska

Sedan han kom till Sverige tycker han att hans värderingar har påverkats av det
svenska samhället, men de har inte ändrats. –” I look at America from a different
perspective and I see things I didn´t see before”, säger han. Garlick tillägger också
att han aldrig tidigare träffat så många stressade personer som han gjort sedan han
kom till Sverige. 

4.2  Harry Wastler, konsult, Volvo Aero Corporation, Trollhättan

Harry Wastler har bott i Sverige i sammanlagt 15 år och kan prata svenska. Det
svenska samhället är enligt honom väldigt socialistiskt, fyllt av skatter och det är
rent och ansvarstagande. Svenskarna beskrivs som vackra, socialistiska och
naturliga, medan amerikaner beskrivs som vänliga, högljudda, vanliga och oftast
glada människor. Wastler ser sig själv inte som en typisk amerikan. Den
amerikanska kulturen beskriver han som en elefant på grund av sin storhet, sin
visdom och intelligens och att det är svårt att stoppa den. Den svenska kulturen
ses som en familjehund. Detta för att den är en god vän, neutral och inte alltför
aggressiv, ibland överbeskyddande och för att den är vänlig, men att man först
måste lära känna den.



Viktigt i livet för Wastler är familjen. Framgång är att ha ett lyckligt familjeliv,
vänner, ett jobb som man tycker om och att man är ekonomiskt oberoende. Det
rent affärsmässiga måttet på framgång är att nå ett positivt resultat. –” There is no
idea to run a company otherwise”, menar han. På vilket sätt företaget går med
vinst är viktigt enligt Wastler. Han väljer hellre att ta en kortsiktig vinst än att
chansa på en långsiktig strategi. Men det beror helt på situationen. När han har
möjlighet att få ett finare äpple skulle han försöka att klättra upp i trädet efter det
istället för att ta det inte lika fina som var lättare att få tag på.

Det är viktigt i en förhandling att nå en ”win-win situation”. Att alla parter är
nöjda med utgången. Wastler menar att det typiskt amerikanska sättet att handskas
med tystnaden innan ett möte börjat, är att sätta igång och prata om allt möjligt.
Om han skulle hamna i en förhandling där alla plötsligt blivit tysta, skulle han
summera vad som dittills hade sagts och sedan vänta på respons. Wastler skulle
inte personligen störas av tystnaden, men han vet att många andra amerikaner
skulle det. –” Silence is a tool”, säger han. Han håller med om att beslutsprocessen
tar längre tid i Sverige än i USA, men när jag påstår att svenskar inte vågar ta
egna beslut, utan måste prata med andra först, håller han inte med.

Svenskar påstås definitivt vara mer formella än amerikaner och svenska
förhandlingar i Wastlers uppfattning är bra och att svenskar oftast är väl
förberedda. Vidare anser han att det inte är lätt för amerikaner att göra affärer med
svenskar. Detta på grund av att amerikanerna tror att de vet vad svenskarna
förväntar sig, men att de egentligen inte gör det. Oftast har de olika förväntningar
på affären. Han tillägger att amerikaner har en storebrorsattityd gentemot Sverige
och svenskarna. Något som ibland kan återspeglas på affärsmötena.

Framtiden anses vara viktigaste tidsaspekten och han håller med om att tid är
pengar. Man ska passa uppsatta tider, men det är ganska accepterat att vara upp
till 15 minuter sen till ett privat möte. Affärsmöten ska man vara i tid till. –” It is
an individual responsibility to be on time”, menar han. Överordnads försening
accepteras mer än underordnads enligt Wastler. Personliga problem är accepterade
ursäkter när det gäller försening. Han tycker att svenskar är mer exakta när det
gäller tid och möten. De håller deadline, medan amerikaner ibland kan vara lite
blasé. Annars sägs tidsuppfattningen vara relativt lika.

Eftersom Wastler pratar svenska använder han ofta det på jobbet. Men skulle han
prata engelska skulle det kunna bli problem. Han menar att det händer att problem
uppstår på grund att det på ytan ser ut som att språket inte är något problem.
Sedan berättar han att amerikaner inte förenklar sitt språk så att omgivningen
förstår bättre. –” Americans take for granted that the Swedes know 100%
English”. Slang är vanligt i det amerikanska språket säger han. Annars tycker
Wastler att svenskar är bra på engelska. 

Wastler tror att hans tankar och värderingar har ändrats sedan han kom till
Sverige, och detta både på ett positivt och negativt sätt. Skulle han få chansen,
skulle han flytta hela samhället femtio år bakåt i tiden, på grund av att han anser
att det svenska samhället bara blir sämre och sämre. 



4.3  Norman Vickers, business development, EDS, Trollhättan

Sedan fem år tillbaka har Vickers, med sin svenska fru, varit bosatt och jobbat i
Sverige. Ett land som beskrivs som ett utopiskt socialistiskt samhälle i förändring
mot en kapitalistisk demokrati. Människorna förklaras vara blyga och atletiska
ingenjörer. Med detta menar Vickers att svenskarna är ett aktivt folk som alltid
håller på med något projekt på hemmaplan och som vid första intrycket uppfattas
som blyga. –”A Swedish expert with 20 years of experience would at a question
blush and say that he knew a little bit in that area.” Konflikträdd är en annan
egenskap som han tillskriver svensken. En räv är det djur som han beskriver den
svenska kulturen som. Att det finns en gömd talang och att svensken alltid har en
räv bakom örat. Han skulle inte ändra på någonting hos svensken, ens om han
finge.

Vickers beskriver den typiske amerikanen som högljudd, ohövlig, vidrig och
självutnämnd expert. Han ser sig själv inte som en, och beskriver den amerikanska
kulturen som en tjur. –”It thinks it is the biggest and badest animal in the field, but
it is not”, förklarar han.   

Framgång för Vickers är när man når de mål man satt upp. En balans mellan
framgång, glädje, rikedom, Gud, familjen, hälsan och arbetet är vad han anser
vara viktigt i livet. För företaget är det viktigast att ha en bra produktleverans till
kund. Målet för ett företag är enligt Vickers att tjäna pengar, både nu och i
framtiden. Därför anser han att både kortsiktig vinst och långsiktig strategi är
viktigt. Han skulle klättra upp i trädet efter det finare och större äpplet hellre än att
ta det som var lättare att nå. Han anser att det är mycket viktigt att bry sig om på
vilket sätt företaget går med vinst. 

I en pinsamt tyst situation innan ett möte skulle han börja kallprata för att skapa
ett mer avspänt läge. I en strandad förhandling skulle han försöka coacha parterna
tillbaka på rätt spår. Vickers menar att amerikaner ser det som viktigast att knipa
åt sig den bästa affären utan minsta medkänsla för andra parter, medan det för
svenskar är viktigare att nå en samförståndslösning. Han tycker att svenska
företag har en plattare organisation och att det i Sverige inte är så hög status på
chefsyrket, att det inte betyder så mycket som det gör i USA. Efter viss eftertanke
svarar han att amerikaner är mest formella i affärer. Svenska förhandlingar tycker
Vickers är utåt lite mindre emotionella och mer lugna, medan det i USA är mer
temperament som visas. Exempelvis med höjda röster. Han håller inte med om att
svenska beslut dröjer längre än amerikanska, inte på lång sikt. Han tycker heller
inte att svenskar är för rädda för att fatta egna beslut, men att de gärna konsulterar
kollegor innan beslut när det gäller stora affärer. I övrigt tycker Vickers om att
göra affärer med svenskar.

Framtiden är viktigaste tidsperspektivet och tid är enligt Vickers absolut pengar.
Man ska aldrig vara sen till ett möte, oavsett karaktär. Han tycker till och med att
man borde vara på plats fem minuter före utsatt tid. Är någon sen till ett möte blir
han frustrerad, och akuta sjukhusbesök är något av få ursäkter som accepteras av
Vickers. Han ser inga skillnader i tiduppfattning mellan de bägge kulturerna.



Vickers tycker att det är vanligt att svenskar missförstår amerikaner på grund av
språkliga problem och anser att det absolut kan uppstå problem för att det på ytan
språkmässigt ser problemfritt ut. Han förenklar sitt språk så att svenskar ska förstå
lättare. Detta var något han speciellt märkte behovet av under sitt första halvår i
Sverige. Vickers tycker, detta till trots, att svenskar är fenomenala på engelska,
men anser samtidigt att det kan vara farligt att på ytan verka för duktig. Risken är
då att amerikanen pratar på på ”vanligt” sätt.

Sedan han kom till Sverige har Vickers värderingar och uppfattningar ändrats. –
”Absolutely, in a good way”, säger han. Ett exempel som ges är att han fått en
annan världssyn.

4.4  Jan-Erik Rosenberg, verksamhetsutvecklare, Volvo Aero Corporation,
Trollhättan

Rosenberg har varit bosatt i USA i drygt sju år i sträck och har alldeles nyligen
flyttat tillbaka till Sverige, ett samhälle som han beskriver som likriktat på alla
nivåer. En typisk svensk förklaras som en allmänbildad person med förhållandevis
bra koll på världen och är rädd för att sticka ut. Rosenberg ser sig själv, enligt
denna beskrivning, som en. Hästen är det djur som han anser bäst beskriver
Sveriges kultur. Detta för att det är stort och pompöst djur med höga tankar om sig
själv och är modemedvetet. Den amerikanska kulturen beskrivs som en
staffordshireterrier*. Valet förklaras med att den är med rovdjursaktig, inte
speciellt sofistikerad och högljudd. Amerikanen är enligt Rosenberg en snäll,
pratsam och generellt sett lite okunnig person. Kunde han, så skulle han ge
amerikanen en öppnare livssyn och därmed få bort dubbelmoralen. 

Personlig framgång beskrivs som då man mår bra och är lycklig. Detta både privat
och yrkesmässigt. För företaget är det i slutänden viktigast att gå med vinst.
Rosenberg anser inte att det är viktigast att bry sig om genom vilket sätt företaget
går med vinst, utan att det är vinsten i sig som är viktigast. Han skulle också
bemöda sig med att klättra upp i trädet om det fanns ett större äpple högre upp.

När det gäller vad som är viktigast i en affärshandling säger Rosenberg: -” Få en
så bra affär som möjligt men inte på bekostnad av framtida affärer.” Vidare
angående förhandlingar svarar han att han skulle börja kallprata om det innan ett
mötes öppnande skulle råda en tryckt stämning. Detta för att lätta upp situationen. 

* Hundras som i media felaktigt kallas pitbullterrier. 
Om en förhandling skulle stanna upp i tystnad skulle Rosenberg försöka börja
nysta upp situationen genom att hitta det ställe där det gick fel. Att hitta sista
enighetspunkten och därifrån diskutera ut situationen. 

Svenskar påstås vara mest formella i affärer. Han berättar också att man i USA har
mer respekt för chefen. Där har chefen en avgörande röst när det gäller
beslutsprocessen. Alltså kan det vara smart att prata med någon i chefsbefattning i
USA om man vill få sina idéer genomförda. I Sverige diskuteras saken med alla
inblandade. 



Amerikaner uppfattas av Rosenberg vara professionella affärsmän med avseende
på att de inte brusar upp, utan förblir artiga även om de blir arga. Att amerikaner
ibland går för fort fram håller han med om, men att det ibland är bra att någon tar
tag i saker och vågar fatta beslut. –” I Sverige är det trögt, det ältas för mycket”,
menar han. Rosenberg anser inte att alla amerikaner är buffliga, men att det finns
en del affärsfolk som ”går på”. Att göra affärer med amerikaner tycker han är
förhållandevis enkelt och säger att svenskar och amerikaner förstår varandra bra
och att det inte är någon större kulturkrock.

Framtiden är viktigast för Rosenberg och han håller med om att tid är pengar. Han
anser att man ska vara i tid till möten. –” En person som är försenad visar dålig
respekt för övriga väntande”, förklarar han. Men samtidigt säger han att det är
accepterat att komma sent om man har en bra ursäkt. Exempelvis att man stött på
fysiska problem eller att nya direktiv uppkommit. Det som skiljer svenskar och
amerikaner åt i tidsuppfattning är enligt Rosenberg att amerikaner inte håller
privata mötestider. 

Rosenberg menar att det oftast inte är själva språket som resulterar i problem, utan
att det istället är innebörden, vad man egentligen menar med det man säger, som
är anledningen till att svenskar ibland inte förstår amerikaner.
 –” Vi förstår orden, men inte alltid vad de menar bakom orden”, säger han. Han
anser också att svenskar är bra på engelska, men är trots sina dryga sju år i USA,
övertygad att han själv missförstått amerikaner på grund av språket. Annars
kvittar det för Rosenberg om han gör affärer på svenska eller engelska.

4.5  Fredrik Sandblom, application engineer, Unigraphics Solutions,
Trollhättan

I ungefär sex års tid har Sandblom jobbat med amerikaner och de beskrivs av
honom som ytliga, materialistiska och fulla av dubbelmoral. Han menar att de
själva gärna vill bli beskrivna som en örn, men att en gam bättre återger den
amerikanska kulturen. En typisk svensk beskrivs som en ödmjuk och neutral
person och Sandblom ser sig själv som en. Den svenska kulturen förklaras som en
räv; likriktad, tillbakadragen, flexibel och listig. Det svenska samhället beskrivs
rätt och slätt med Jantelagen, som genomsyrar allt. Göra amerikanen mindre ytlig
och materialistisk är det som Sandblom skulle ändra på om han fick möjligheten.

Att vara trygg i sig själv och må bra är Sandbloms definition på framgång och
detta både privat och karriärsmässigt. Viktigast i livet är absolut familj och
vänner. Viktigast för företaget menar han vara personalen. –” Utan personal har
du inget företag”, förklarar han. En långsiktig strategi är viktigare än den
kortsiktiga vinsten och om det fanns tid skulle han bemöda sig med att klättra upp
i trädet efter det större äpplet. Annars skulle han ta det första som var mindre och
lättare att nå. Det är viktigt för Sandblom att företaget går med vinst på ett
moraliskt accepterat sätt.

Viktigast i affärer anses vara att nå en ”win-win” situation där ingen blir
förbisedd. –” Om någon ignoreras är det att allvarligt fel som i framtiden kan
innebära uteblivna affärer”, menar Sandblom. Om en förhandling stannar upp ser
han det som ett behov att ta en rast, så att parterna på var sitt håll kan tänka över



situationen och konkretisera sina förslag. Ett icke ännu startat möte med tysta och
nervösa personer, skulle enligt Sandblom lösas upp med korta personliga
presentationer bordet runt. 

Amerikaner i förhandling förklaras vara hårdföra, formella, att de står för sin sak
och att det är svårt att få dem att ändra uppfattning. Den amerikanska
beslutsprocessen beskrivs som snabb, vilket anses av Sandblom vara bra, men att
det ibland går så fort att det blir fel. –” I USA är ett dåligt beslut bättre än inget
beslut”, säger han. Han tycker att amerikaner är buffliga, snarare än att de bara är
ivriga. 

Framtiden är viktigast och Sandblom håller med om att tid är pengar, men bara på
kort sikt. Han tycker inte att man ska vara sen till ett affärsmöte, men att man kan
vara 15-20 minuter försenad till ett privat möte. Oftast ignorerar han det faktum
att vissa personer ibland kommer för sent, och tycker att en bra ursäkt till
förseningen kan vara familjeproblem och likande allvarliga saker. Tidsmässiga
skillnader mellan våra två kulturer sägs vara att amerikaner överlag är mer
punkliga.

Sandblom menar att det ofta händer att svenskar missförstår amerikaner, men
menar att det kan bero på den svenska kulturen. –” Vi står inte på oss om vi inte
förstår. Det är vår neutralitet som är orsaken till det”, säger han. Vidare anser han
att amerikaner ofta sänker sin nivå på språket om de märket att svenskar inte är
duktiga på engelska. Annars använder de mycket slang. Sandblom kan inte
minnas att han någon gång missförstått en amerikan. Detta på grund av att han om
han inte förstått, direkt frågat amerikanen vad denne menat. För Sandblom är det
inga problem att göra affärer på engelska men att svenska språket föredras om det
är mycket tekniska termer. Svenskar anser han vara bra på engelska.

4.6  Morgan Persson, application engineer, Unigraphics Solutions,
Trollhättan

Perssons snart tioåriga erfarenhet av amerikaner har resulterat i en syn på dem
som överviktiga och lata nationalister. Om det blir problem runt amerikanen
stoppar denne enlig Persson, bildligt talat huvudet i sanden och tycker att allt är
frid och fröjd. Därav hans förklaring av den amerikanska kulturen som en struts.
Han skulle gärna ge amerikanerna bättre kunskap i geografi och ge dem en bättre
världssyn. Björnen är det djur som han beskriver den svenska kulturen med,
eftersom han tycker att svenskar går i ide vintertid och vaknar till först på
vårkanten. Svenska samhället beskrivs som lojt och att alla bara flyter med och
litar på systemet, få som engagerar sig och ingen vågar säga ifrån. Svensken anses
vara ödmjuk, bra lyssnare och mänsklig. Persson ser sig själv som en. 

Att må bra, att trivas och att kunna göra det man vill är definitionen som ges på
ordet framgång. Hälsa, familj och arbete är det som Persson sätter som de
viktigaste bitarna i livet. För företaget menar han att personalens trivsel är det
viktigaste. –” När personalen trivs kommer vinsten”, förklarar han. För honom är
strategi på lång sikt viktigare än kortsiktig vinst, och han skulle också satsa på det
finare äpplet högre upp i trädet om det inte vore panik. Persson menar också att



det på lång sikt är viktigt att bry sig om på vilket sätt företaget går med vinst, men
att det på kort sikt är själva vinsten som är viktigast.

Att börja prata om vad som helst, kanske också skämta, är det Persson skulle göra
innan ett möte för att lätta upp en tryckt stämning. Om en förhandling stannat upp
i tystnad på grund av meningsskiljaktigheter, skulle han försöka lirka fram det
som parterna senast varit överens om. –” Det är viktigt att få med alla i mötet
igen”, säger han. Det Persson söker i en förhandling är en ömsesidig
vinstsituation, en ”win-win” situation. Detta på lång sikt, men han säger också att
den bästa affären för hans företag på kort sikt vore att roffa åt sig det bästa.

Amerikaner anses vara mest formella i affärer och de uppfattas av Persson ha ett
enormt självförtroende och därav tror att de alltid har övertaget. Vidare menar han
att amerikaner ibland går för fort fram i beslutsprocessen. –” De är väldigt
fokuserade på att få igenom saker trots att allt kanske inte är undersökt”, berättar
han. Amerikaner har mer fokus på hierarki enligt Persson, det vill säga att chefen
bestämmer. Ibland uppfattas de av honom som buffliga.

Framtiden är viktigast för Persson. När det gäller ordspråket att tid är pengar
menar han att han både håller med och inte. Om beslut tas för fort kan det bli fel
och därav kan man gå med förlust.

Man ska inte vara försenad till något möte och den som kommer sent visar, enligt
Persson, på ointresse för mötet. Att något viktigare drog ut på tiden är en
acceptabel ursäkt för försening tycker han. Amerikaner anses, till skillnad från
svenskar, hålla tidsplaner bättre och detta ibland med vilka medel som helst. 

Persson anser inte att det är vanligt att svenskar missförstår amerikaner. Det
förklarar han med att han tycker att svenskar är bra på engelska. I början tyckte
han att det var jobbigt att göra affärer på engelska, men att det inte är några
problem nu. Fast gick det så skulle svenska föredras. Persson menar att det ibland
kan uppstå problem kulturerna mellan på grund av att det på ytan ser ut som att
det inte är några problem. Annars tycker han att det är relativt lätt att göra affärer
med amerikaner. 

5.  Tolkning av empiriskt material

Tolkningarna nedan är mycket beroende av mina egna uppfattningar och åsikter.

Därför är det mycket möjligt att andra personer skulle tolkat på ett annorlunda

sätt. Jag har valt att redovisa de bägge kulturerna var för sig. Jag har även tagit

mig friheten att inte tolka allt material, utan enbart vissa valda delar. På grund av

att individualitet behandlas under rubriken ”generell beskrivning” har jag valt att

inte ge ämnet en egen rubrik.



5.1  Amerikaner

5.1.1  Generell beskrivning

Synen på Sverige och den svenska kulturen enligt amerikanerna är att det är ett socialistiskt land

med ett inte alltför utmärkande folk. Rent allmänt tolkar jag det som att deras generella

uppfattning av svensken är positiv. Detta för att tolka det de säger. Men det är inte säkert att det är

det samma som det de menar eller egentligen tycker. Kanske kan de inte med att säga det de

egentligen tycker i intervjun på grund av att den som intervjuar dem är svensk. Ingen av dem

uttrycker något direkt negativt om svensken och samtliga amerikaner beskriver svenska kulturen

som ett hunddjur (räven tillhör faktiskt den familjen). Svensken ses som en social och talangfylld

människa som inte är alltför aggressiv. Detta är positivt ur svenska ögon sett, men är det det för

amerikanerna också? Social och talangfylld är säkerligen positiva egenskaper hos amerikanerna

med, men att vara inte alltför aggressiv kan tänkas vara negativt ur amerikanska ögon. Detta

grundar jag på den tidigare diskussionen om individualiteten i det amerikanska samhället, där det

gällde att vara hårdhudad och orädd. 

Synen på sin egen kultur och sitt eget folk är nästan lika enhällig. En högljudd och självsäker

optimist. Ur svenska öron kan detta uppfattas negativt, eftersom svensken oftast inte är varken

högljudd eller självsäker. Detta är beteenden som i Sverige uppfattas som ohövligt och inte vidare

passande. Det strider mot lagomidealet som tidigare nämnts. 

Varg, elefant och tjur är de djur som amerikanerna beskriver sin egen kultur med.

Jämförs dessa djur med de som de beskriver den svenska kulturen med, ser man

en tydlig skillnad. Storleken på ”de amerikanska” djuren är betydligt större och

respektingivande än ”de svenska” djuren. Detta kan vara ett uttryck för en

underliggande och kanske omedveten syn hos amerikanerna på sin egen kultur

som mäktigare och farligare än den svenska. Ett slags storebrorsattityd de kanske

inte är direkt medvetna om gentemot andra kulturer, precis som tidigare nämnts i

texten. Dock måste jag här inskjuta att en av amerikanerna, Vickers,  troligtvis

inte har denna uppfattning, då han menar att amerikanen tror att han är bäst men

att han egentligen inte är det.

Den socialism som tillskrivs det svenska samhället tycks vara negativt ur

amerikanernas synsätt. Något som i så fall stämmer väl överens med den starka

antipati mot kollektivism som Bjerke (1998, s.116) skriver om. Individualiteten



som sägs genomsyra det amerikanska samhället bekräftas delvis genom

intervjuerna, då Garlick beskriver amerikanen som självsäker och individualistisk,

och Vickers menar att amerikanen är en självutnämnd expert. Frågan är om

Garlick gärna själv vill att amerikanen ska uppfattas som självsäker och

individualistisk. Såsom jag uppfattar det är detta två egenskaper som ses som

mycket positiva i USA. Att amerikanerna själva gärna påpekar att de är självsäkra

och individualistiska behöver inte betyda att de är det.

5.1.2  Synen på tid 

Total enighet råder amerikanerna mellan då det gäller tidsperspektivet och

förseningar. I alla fall om man förutsätter att det de säger är det de egentligen

tycker. Framtiden är viktigast, tid är pengar och man ska absolut vara i tid till

affärsmöten. Däremot kan man, enligt två av dem, vara lite sen till ett privat möte.

Det de indirekt säger i och med detta är att de tycker att det inte är lika viktigt med

familj och vänner som det är med jobb och karriär. En tolkning som säkerligen

inte gillas av amerikanerna. Oenighet råder dock när det gäller likheter och

skillnader mellan den amerikanska och den svenska kulturen. En menar att

svenskar är bättre på att passa tider, en tycker att svenskar aldrig är i tid till

affärsmöten, medan en menar att det inte finns några skillnader. Om detta är ett

resultat av olika organisationskulturer, olika möten med svenskar eller något annat

låter jag vara osagt. Deras tidsuppfattningar stämmer därav mycket bra överens

med vad litteraturen säger.  

5.1.3  Ledarskap

Eftersom jag tolkar det som att den empiriska synen på både individualism och tid

stämmer mycket väl överens med teorin, borde det även vara så att synen på

ledarskap stämmer med teorin. Detta eftersom det är starkt påverkat av dessa två

faktorer. En kommentar som stärker detta är Wastlers uppfattning om att en

överordnads försening accepteras mer än en underordnads. Detta kan vidare tolkas

som att chefsyrket i USA är en högre aktad roll än andra positioner i ett företag,



såsom Bjerke (1998, s.247) indirekt påpekar. Vickers menar också att så är fallet

då han säger att chefsyrket har högre status i USA än i Sverige.

5.1.4  Framgång

Framgång på det privata planet genomsyras av amerikanerna som intervjuats även

här av enighet. Familjen tycks vara det absolut viktigaste och vid sidan av den

nämns även bland annat arbetet och en god ekonomi. Här säger alltså

amerikanerna att familjen är viktigare än jobbet och karriären. Något som går

stick i stäv med tidigare tolkning då det gällde tidsperspektivet. Kanske är det så

att de gärna vill att familjen ska vara viktigast, men att jobbet och strävan efter

befordringar och liknande omedvetet ges mer vikt.Garlick menar att det också är

viktigt att genom avancemang till högre positioner i arbetslivet nå framgång.

Alltså ett exempel på Bjerkes uppfattning av att de i USA definierar framgång

som personligt erkännande. Materiellt välstånd nämns även i definitionen, och

Wastlers uppfattning om att man ska nå ekonomiskt oberoende, och Vickers

påstående om rikedom som en del av framgången, är exempel på detta. 

I litteraturen påstås det att det i USA är resultatet som är det viktiga, och inte

vägen dit. Detta är något som inte alls stämmer med de svar som de intervjuade

amerikanerna gett. Samtliga menar att det är viktigt att bry sig om på vilket sätt

företaget går med vinst. Kanske är denna totala brytning med teorin en

företagsorganisatorisk konsekvens. Möjligtvis skulle det kunna förklaras med att

de fått en mjukare uppfattning på grund av deras vistelse i Sverige. En tolkning

som förutsätter att den svenska kulturer är mjukare än den amerikanska när det

gäller detta exempel. Jag väljer att utifrån mina egna uppfattningar tro att så är

fallet. Den mest troliga förklaringen enligt mig är att de återigen vill ge sken av en

sak, men att de egentligen tycker något helt annat. Alltså att de inte bryr sig om

processen, utan bara resultatet.

Att amerikanen, som Lewis (1997, s.170) påstår, vill tjäna så mycket pengar som

möjligt så snabbt som möjligt tolkar jag vara ett tecken på kortsiktighet. Att de i



sin jakt på personligt erkännande och materiellt välstånd, som Bjerke (1998,

s.107) skriver, bortser från det viktiga långsiktiga perspektivet som ofta ger en

större vinst. Av de intervjuade hävdar en att långssiktig strategi är viktigast, en tar

hellre en kortsiktig vinst framför en långsiktig strategi och en menar att bägge

perspektiven är lika viktiga. Alltså total oenighet. Här är det intressant att

reflektera över svaren som gavs på den kontrollfråga som följde. På den frågan

gav nämligen Garlick, som tidigare sagt att det långsiktiga perspektivet var

viktigast, svaret att han skulle ta den kortsiktiga vinsten före den långsiktiga. Det

äpple som direkt var lättast att nå föredrog framför det högre upp som var större

och godare. Och Wastler, som föredragit en kortsiktig vinst, svarade här att han

skulle satsa på det finare äpplet högre upp i trädet, alltså en långsiktig strategi.

Vickers skulle göra likadant, men det svaret skiljde sig inte direkt från hans teori

att både lång och kort sikt var viktig. 

Garlick och Wastler gav alltså helt inkonsekventa svar jämfört med sina tidigare

teorier. Varför gjorde de det, och var de i så fall medvetna om denna differens?

Min tolkning är att Garlick inte var medveten om likheterna i frågorna och

olikheterna i svaren han gav. Den kortsiktighet jag tidigare uttolkat från Lewis

(1997, s.170) kommer här fram genom min kontrollfråga. Vad jag menar är att jag

tror att svaret om långsiktigetens vikt från Garlick gavs på grund av det var det

han trodde att jag ville höra. När det gäller Wastler så är jag övertygad, på grund

av andra bidragande faktorer, att han medvetet gav ett inkonsekvent intryck. Det

kan vara så enkelt att han i en ospecifierad situation hellre tar en kortsiktig vinst

som han vet han får, medan han i en mer specifierad situation, såsom var fallet

med min kontrollfråga, ser resultatet av den långsiktiga strategin. Självfallet kan

det vara så att både Garlick och Wastler har tolkat mina frågor på ett, utifrån mitt

syfte med dem, annorlunda sätt.

5.1.5  Förhandling

Enligt Vickers är det typiskt amerikanskt att se det som viktigast att roffa åt sig
den bästa affären utan minsta medkänsla för andra parter, och typiskt svenskt att
vilja nå en samförståndslösning. Garlick kan då, utifrån detta påstående, klassas



som en typisk amerikan eftersom han svarade att han skulle ta den bästa affären
oavsett vilka tår han eventuellt trampade på. Wastler däremot tyckte precis
tvärtom. Han ville nå en samförståndslösning. Alltså skulle han kunna klassas som
typiskt svensk. Skillnaderna mellan dessa två amerikaner tror jag delvis beror på
den tid de vistats i Sverige. Garlick har varit i Sverige i ett och ett halvt år, medan
Wastler bott här i hela 15 år. Wastler har troligtvis därmed påverkats av den
svenska synen på vad en förhandling bör resultera i. Kanske har han blivit
tvungen att ändra sin typiskt amerikanska syn, om han nu förmodas ha haft en, på
grund av de svenska organisationer han jobbat i. Delvis kan denna skillnad ockskå
bero på det faktum att de arbetar i två olika företag med olika
organisationskulturer och att detta påverkat deras uppfattning. Utifrån detta kan vi
också gissa att Wastler inte är direkt bufflig och aggressiv i förhandlingar, utan att
dessa beteenden mer kan tillskrivas Garlick.

Samtliga amerikaner skulle börja kallprata om det innan ett möte vore pinsamt
tyst. De skulle också själva försöka få igång en strandad förhandling där tystnaden
tagit överhanden. Båda dessa svar ger bekräftelse på det Lewis (1997, s.28) och
Schneider & Barsoux (1997, s.41) skriver om liknande lägen. Wastler påpekar
dessutom att tystnaden är ett vapen gentemot amerikaner. Trots detta är det ingen
av amerikanerna som på något sätt nämner att tystnaden uppfattas som jobbig
eller pinsam. Kanske vill de inte visa på sina egna svagheter eller så kanske de
inte är medvetna om dem. Detta om man förutsätter att amerikaner generellt
känner sig obekväma i tystnad.

Lika stor oenighet som fanns i svaren om kortsiktighet/långsiktighet, lika stor
oenighet finns i svaren om vilka som är mest formella i affärer. En säger att
svensken är det, en att amerikanen är det och en säger att det inte är någon
skillnad. Var beror detta på? Kanske är det så att de utgår från olika uppfattningar,
kanske är det vilka sorts förhandling de brukar vara i som är förklaringen, eller
kan det vara så att det är olika företagskulturer som återigen är grunden till deras
skilda svar? Härom kan man bara spekulera.

Svensk beslutsprocess anses av två av av de tre amerikanerna ta längre tid än i
USA. Den tredje menar att det på kort sikt tar längre tid, men inte på lång sikt.
Svenskar anses av Garlick inte våga ta beslut utan att rådfråga andra. Vickers
menar att svenskar gärna konsulterar kollegor innan stora beslut tas, men att de
annars tar egna beslut. Garlick menar dessutom att det krävs mer diskussion i
Sverige och att svenskar är mer intresserade av att diskutera processen snarare än
att följa den. Garlicks syn på svenskars sätt att göra affärer på är alltså av negativ
karraktär. Detta trots att han tidigare beskrev svensken med enbart positiva ord.
Wastler påpekar att det är svårt för amerikaner att göra affärer med svenskar.
Detta för att amerikanerna har en storebrorsattityd gentemot Sverige.
Storebrorsattityden uttolkades tidigare i arbetet och här bekräftas Lewis (1997,
s.34) uppfattning om hur amerikanerna ser på sig själva och omvärlden. Garlick,
Wastler och Vickers nämner samtliga att de efter sin ankomst till Sverige har
blivit påverkade av de svenska värderingarna. Både Garlick och Vickers nämner
till och med att de fått en annan världssyn. 



5.1.6  Språk

Samtliga amerikaner tycker att det är vanligt att svenskar missförstår amerikaner
på grund av språket. Både Garlick och Vickers menar att de är tvungna att
förenkla sitt språk så att svenskarna ska förstå lättare. Detta trots att Wastler säger
att amerikaner inte gör det på grund av att de förutsätter att svenskar kan engelska.
En liten förklaring till detta är det Vickers säger om att det kan vara farligt för en
svensk att utåt verka bra på engelska, för att amerikanen då kör på med sitt
vanliga språk.

5.2  Svenskar

5.2.1  Generell beskrivning

Gam, struts och staffordshireterrier är de djur som svenskarna beskriver den
amerikanska kulturen med. Förklaringarna till dessa val kan inte direkt påstås vara
positiva. Gam för att den roffar år sig, struts för att den sticker huvudet i sanden
om det blir problem och staffordshireterrier för att den är rovdjursaktig och inte
speciellt sofistikerad. När det gäller gamen som roffar åt sig, kan man dra en
parallell till det svar som Garlick gav om att se till att få den bästa affären hellre
än att nå en samförståndslösning. Detta kan säkerligen uppfattas av svenskar som
att amerikanerna roffar åt sig. Även staffordshireterrierns rovdjursaktighet skulle
kunna inkluderas i denna tolkning. För visst är det lite Darwins naturlag, om att
den starkaste överlever, över diskussionen om att den bästa affären är viktigast.
Däremot vet jag inte om det strutsaktiga beteendet av att sticka huvudet i sanden
när det börjar blåsa omkring dem kan tillskrivas amerikanerna. Min personliga
uppfattning är tvärtom, att amerikanerna verkligen tar tag i problemen, och att det
är typiskt svenskt att ignorera dem. Att som Arnstberg (1989, s.74) skriver om att
svenskar har en benägenhet att lägga locket på och finna sig i det mesta. Fast det
är mycket möjligt att situationen ser annorlunda ut i den affärsmässiga
verkligheten. Även på den direkta frågan om hur en typisk amerikan är ger
svenskarna, vad jag anser vara negativa kännetecken, som svar. Det enda positiva
ges av Rosenberg som menar att amerikanen är en snäll person. Annars sägs de
vara okunniga, dubbelmoraliska, materialistiska, överviktiga och ytliga. 

Materialismen bekräftas av Bjerke (1998, s.107) och bilden av amerikanen som
okunnig skulle kunna vara en del av det Lewis (1997, s.34) och Fichou (1993,
s.102) säger om amerikanens världssyn. Ytligheten kan tolkas vara ett resultat av
att man i USA först och främst bryr sig om sig själv (Anelauskas, 1999, s.25). Att
ha en sådan egocentrisk syn kan nog leda till en viss ytlighet utåt sett. Åtminstone
om man som amerikan inte ser att man kan tjäna på att vara trevlig. Man kan
undra varför svenskar har denna negativa syn på amerikaner. Har de kanske
negativa erfarenheter av dem eller är det ett tecken på förutfattade meningar?

Svenskarna beskriver sin egen kultur med djuren häst, räv och björn.
Förklaringarna till detta är, till skillnad från ovan stående djurvalsförklaringar,
nästan genomgående positiva. Hästen som ett pompöst djur med höga tankar om
sig själv och räven som flexibel, tillbakadragen och listig. Höga tankar om sig
själv är något  jag själv inte direkt skulle tillskriva svensken. Snarare skulle jag
vilja påstå att svensken överlag har dålig självsäkerhet. Att man vill vara lagom



och inte utmärka sig. Flexibilitet däremot är något som svensken har förstått
vikten av. Likaså stämmer tillbakadragenheten väl överens med litteraturen, där
Daun (1998, s.46) nämner ordet som en av de vanligast förekommande
stereotypierna om svenskar. Svensken som listig tror jag också stämmer. Min
uppfattning är nämligen att svenskar ofta ger tanken agerandet företräde.
Dessutom kan listigheten vidare förklaras och delvis bekräftas av de många
framträdande svenska uppfinnare och företagsledare som internationellt blivit
uppskattade för sina idéer och lösningar. Sedan att Persson väljer björnen som
icke-vinteraktiv anser jag inte faller inom ramen för svenskhet, då jag anser att
svensken är lika aktiv året om.

Både Rosenberg och Persson menar att det svenska samhället är likriktat.
Allmänbildad, rädd för att sticka ut, ödmjuk, mänsklig och bra lyssnare är de
kännetecken som svenskarna själva tillskriver den typiske svensken. Det
likriktade samhället hör ihop med rädslan att sticka ut. Att vara rädd för att sticka
ut tror jag hör ihop med ödmjukheten, och den hör i sin tur ihop med
mänskligheten. Återigen kommer lagomidealet in och bekräftas av rädslan att
sticka ut. Ödmjukheten och mänskligheten menar jag är delar av den jämlikhet
och demokrati som Lewis (1998, s.83) skriver om. Den mänskliga synen leder till
att en svensk beter sig ödmjukt i syfte att inte sticka ut från mängden och
därigenom förlora den åtråvärda lagomstämpeln. Att svenskar är goda lyssnare
hör ihop med att diskussioner oftast ligger till grund för beslut och att allas åsikter
förväntas bli hörda.

5.2.2  Synen på tid  

Samtliga svenskar håller med om att framtiden är viktigast och att man ska vara i
tid till möten. Rosenberg och Persson har uppfattningen att de som kommer för
sent inte respekterar varken mötet eller de som får vänta. Ett tecken på viljan att
visa på hög moral hos svenskarna. Sedan om moralen efterlevs är en annan
femma. Att tid är pengar håller samtliga med om, fast på olika nivåer. Skillnader i
tidsuppfattning svenskar och amerikaner mellan är enligt Rosenberg att
amerikaner inte håller privata mötestider. Sandblom menar att amerikaner är mer
punktliga än svenskar, något som Persson håller med om med tillägget att
tidsplaner ibland hålls av amerikaner till vilka medel som helst. En kommentar
som skulle kunna bekräfta tidigare resonemang om amerikaners resultatinriktning.

Svenskarna i denna studie är alltså ganska eniga om tidsuppfattning på olika plan.
Beror detta på den gemensamma nationella kultur de alla kommer från? Framtiden
är enligt Herlitz (1991, s.22) viktigast för svensken. Och att hålla tider är enligt
samme författare (1991, s.21) bland annat ansvarskännande och professionellt.
Något som Rosenbergs och Perssons uppfattningar om respektlöshet vid försening
vittnar om. Kanske kan man genom detta tillskriva deras enighet deras svenska
bakgrund.

5.2.3  Ledarskap

Den svenska ledarskapsstilen genomsyras av teamwork och informalitet. Något
som Rosenberg tycks mena då han säger att man i Sverige inte har lika stor
respekt för chefen som man har i USA. Däremot anser han att svenskar är mer



formella i affärer än amerikaner. En uppgift som enligt mig rimmar dåligt med de
kännetecken som tillskrivs den svenske ledaren. Då menar jag exempelvis det
citat från Bjerke (1998, s.247) där det påstås att för att utöva makt i Sverige måste
man skapa en image av att inte ha makt. De andra två svenskarna håller inte med
Rosenberg om att svensken skulle vara mest formell. Persson menar dessutom att
svenska företag inte har lika mycket fokus på hierarki som de amerikanska
företagen har. Ett påstående som stämmer bra överens med litteraturen. Här tycks
det alltså, om man enbart skulle gå efter det de intervjuade säger, finnas en ganska
klar skillnad mellan de två kulturerna.

5.2.4  Framgång 

Att få må bra är den personliga framgångsdefinition som de tre intervjuade
svenskarna är helt eniga om. Vidare är det även viktigt för Sandblom att vara
trygg i sig själv och Persson tillägger vikten av att kunna göra det man vill. Båda
dessa faktorer anser jag vara tecken på den självständighet som nämns i
teoridelen. Att vara trygg i sig själv ser jag som ett nästan direkt alternativ till
ordspråket ”Själv är bäste dräng”, då självsäkerhet är grunden för bägge
meningarna. Viktigaste faktorerna i livet är de också eniga om, då hälsa, familj
arbete nämns. Något som mycket väl stämmer in med litteraturen. 

Den företagsmässiga definitionen på framgång är enligt Rosenberg att gå med
vinst, och hur det går till är inget han bryr sig om. Ett svar som jag uppfattar som
mycket ärligt.För Sandblom och Persson däremot är personalen det viktigaste.
Bägge menar också att det är viktigt att bry sig om på vilket sätt företaget går med
vinst. Deras svar är moraliskt korrekta. Frågan är om de är helt sanningsenliga.
Varför Rosenberg skiljer sig så totalt från Sandblom och Persson och deras
åsikter, kan till stor del ha att göra med att de senare två arbetar inom samma
organisation, och att Rosenberg tillhör en helt annan. Kanske kan det också
förklaras med att Rosenberg, nyligen hemkommen från sin sjuåriga vistelse i
USA, har ersatt sin typiskt svenska uppfattning härom med mer amerikanska
värderingar. Detta förutsätter att det är typiskt svenskt att, som Sandblom och
Persson, sätta personalen högt upp på prioritetslistan.

Rosenberg, Sandblom och Persson är alla överens om att den långsiktiga strategin
är viktigare än den kortsiktiga vinsten. Något som de håller på då samtliga också
svarar att de skulle klättra upp i trädet efter det finare och större äpplet. Svaren här
uppfattas som ärliga och att de inte innehåller någon underförstått. Detta ser jag
som ett mycket klart tecken på den, i litteraturen, påstådda svenska vikten av att
planera på lång sikt istället för att intressera sig för eventuella kortsiktiga
alternativ (Bjerke, 1998, s.264)

5.2.5  Förhandling

Ett tyst, icke ännu startat möte, skulle både Rosenberg och Persson försöka öppna
upp med något slags kallprat, medan Sandblom skulle starta en presentationskedja
bordet runt. Samtliga påstår alltså att de skulle ta till orda för att komma ur den
tysta situationen. Ett konstaterande som man skulle kunna tolka som att de tycker
att det är en pinsam och jobbig situation, även om Daun (1998, s.140) menar att
det i Sverige är vanligare med tystnad än i många andra länder. Återigen är det



tveksamt om detta verkligen är vad de skulle göra. Jag har en känsla av att de
själva gärna skulle vilja vara den som tar tag i situationen. Det skulle i alla fall
jag, men det är inte säkert att jag därför, när det väl kommer till kritan, skulle
agera. 

Att nå en så kallad win-win situation är enligt Sandblom och Persson viktigare än
att roffa åt sig den bästa affären och därigenom riskera att åsidosätta någon part.
Rosenberg menar att man ska ta den bästa affären, men inte om detta riskerar att
förstöra framtida affärer. Rosenbergs svar ser jag som en alternativ
samförståndslösning. Om du inte förstör framtida affärer genom en affär i nutid,
borde samtliga inblandade parter vara överens och icke åsidosatta. Utifrån detta
resonemang kan man tolka det som att de tre intervjuade svenskarna är just det –
svenska. I alla fall då det gäller denna punkt, där Herlitz (1991, s.44) menar att det
är svenskt att använda sig av samförståndslösningar. Här kan man indirekt också
nämna stereotypen om svensken som konflikträdd. Man vill inte trampa någon på
tårna. Något som utifrån ovanstående slutledning tycks stämma.

Synen på amerikaner i förhandlingar är, utifrån de svar som erhållits, att de är
hårdföra, formella, självsäkra och professionella. Sandblom menar också att det är
svårt att få dem att ändra sig. En uppfattning som bekräftar Sandels (1998, s.78)
kommentar om att amerikaner inte ser förändringar som ett sätt att förbättra något,
utan att förstöra någonting som var bra som det var. Den självsäkra attityden som
svenskarna uppfattar kan vara en del av den storebrorsattityd som tidigare
diskuterats. Det hårdföra kan tillskrivas den individualitet och den tidssyn som
amerikanerna tycks ha, som enligt Lewis (1997, s.81) härstammar från 1700-talet.
Man kan även dra en parallell till amerikanens behov av framgång. Deras
påstådda formalitet och professionalitet är säkerligen ett resultat av samtliga ovan
stående faktorer. 

Den bufflighet som ibland tillskrivs den amerikanske affärsmannen är något som
svenskarna tycks hålla med om. Svenskarnas uppfattningar om amerikaner i
affärssituationer tycks alltså stämma bra överens med den litterära delens
uppfattningar.

5.2.6  Språk

När det gäller språket och eventuella språkproblem har de intervjuade svenskarna
olika uppfattningar. Sandblom och Rosenberg anser att svenskar ofta missförstår
amerikaner på grund av språket. Rosenberg menar att det oftast är den
bakomliggande meningen, själva budskapet som svenskar inte uppfattar. Orden i
sig förstås, men inte vad som egentligen menas med dem. Sarkasm och skämt,
som Lewis (1997, s.28) nämner, uppfattas kanske därav inte. Att svenskens
missförstånd skulle bero på en rädsla att inte säga ifrån, som Sandblom menar,
skulle kunna vara ett tecken på konflikträddheten och blygheten som Daun (1998,
s.46) tar upp. Persson däremot anser inte att det är vanligt att svenskar inte förstår
amerikaner och menar att det beror på att svenskar är bra på engelska. Själv
kommer han heller inte ihåg någon gång som han missförstått en amerikan på
grund av språket. Samma gäller för Sandblom. Rosenberg däremot, trots sina
dryga sju år i USA, är övertygad om att han missförstått amerikaner. Min



bestämda uppfattning är att efter sju års vistelse i ett land, har man språkliga och
kulturella erfarenheter som innebär fördelar gentemot personer som enbart via
affärer på hemmaplan möter en främmande kultur. Om detta stämmer borde det
vara Persson och Sandblom som mest frekvent missförstår personer ur den andra
kulturen. Fast jag har här inte tillräckliga uppgifter om de intervjuades egentliga
kunskaper, för att kunna säga att så är fallet. 

5.3 Sammanfattning av tolkningar

Som det verkar stämmer teorin och empirin väl överens. På sina ställen tycks det
dock finnas olikheter. Tydliga mönster som uppdagas är bland annat att
majoriteten av respondenterna skulle försöka rädda en uppstannad förhandling
genom att återgå till senaste enighetspunkt. Ett annat exempel är att bägge
kulturerna gärna beskriver sin egen kultur på ett positivt sätt. När det gäller
sanningshalten i de svar som erhållits, tolkar jag det som att den ibland inte är 
100 %. Detta gäller respondenter ur bägge kulturerna.  

6.  Konsekvenser för arbetslivet

Hur påverkas de affärsmässiga relationerna av dessa likheter och olikheter? Finns

det några fördelar med olikheterna eller är de skilda meningarna bara negativa?

Vad man får för svar på dessa frågor beror till stor del på hur man har tolkat

intervjusvaren. Mina svar är alltså knutna till mina personliga åsikter. 

Självklart ser jag det som ett stort problem att svenskar ofta missförstår

amerikaner på grund av språket. I en förhandling bör missförstånd och liknande

störande faktorer elimineras så att fokus kan läggas på det viktiga – affären.

Missförstånd kan leda till felaktiga beslut, ökade kostnader på grund av

tidsfördröjningar, besvärliga situationer och pinsamma ursäkter. Sådant bör varje

företag freda sig mot.

En annan sak som jag ser som ett problem är det faktum att amerikaner och
svenskar tycks dra åt olika håll. Detta då det gäller kort sikt/lång sikt och att
amerikaner prioriterar ekonomisk vinst, medan svenskar jobbar för personalens
välbefinnande. Drar man år olika håll kan detta leda till hårda och utdragna
förhandlingar där en part oftast går förlorande ur kampen. Jag kan tänka mig,
utifrån tidigare diskussion om svenskens tendens att inte vilja skapa konflikter och
tyst finna sig i det mesta, att det svenska företaget blir den förlorande parten. Att
amerikaner oftast söker den bästa affären och svenskar helst vill nå en
samförståndslösning är ett ytterligare tecken på detta.



Den generellt negativa synen svenskarna har på USA och amerikanerna skulle

kunna återspegla sig negativt på samarbetet. Min undersökning visar att inte alla

amerikaner, eller svenskar för den delen, har samma uppfattningar om saker och

ting. Förutfattade meningar och stereotypa uppfattningar är aldrig bra. Bäst är att

med öppna sinnen möta varje ny människa och därefter välja uppfattning om

vederbörande. Dock kan det vara bra att ha en aning om hur flertalet ur den

främmande kulturen kan bete sig, till exempel att många amerikaner tycks ha en

storebrorsattityd gentemot Sverige.

Att ledarskapet ser lite olika ut i de bägge nationernas kulturer ser jag inte som

något större problem. De i stort sett lika tidsuppfattningarna borde heller inte

ställa till det rent affärsmässigt. 

Det kan vara positivt med skillnader i uppfattningar, då detta skulle kunna ge

parterna nya synvinklar och förslag till förändring. Något som kräver att bägge

parter innefattas av mycket öppna och flexibla personer som inte ser de nya

uppfattningarna som ett hot. Om man får tro Sandblom och Sandels är detta något

som amerikanerna skulle ha problem med.

Hur än likheterna och skillnaderna ser ut är det som företagsledare viktigt att ha

insikt i ämnet. Viktigt för svenska företag att ha en uppfattning om hur

amerikanska företag ser på saker och ting. Stora summor kan sparas. 

7.  Slutsatser

Nedan kommer slutsatserna av intervjuerna att redovisas. Jag har valt att redovisa
dem i punktform, då detta ses som mest överskådligt. Vidare har jag valt att ställa
upp slutsatserna under samma rubriker som de tidigare stått under i intervjuerna.
Slutsatserna av de eventuella efterverkningarna i arbetslivet kommer att redovisas.
Även dessa återges i punktform.



7.1 Slutsatser av intervjuer och teori

7.1.1. Generell beskrivning

� Amerikanerna visade på en generellt sett positiv syn på Sverige och på 

    svenskarna

� Amerikaner har en storebrorsattityd gentemot Sverige

� Svenskarna hade en över lag mycket negativ syn på USA och amerikanerna

� Svenskar tycks inte vilja/våga sticka ut och ta för sig på samma sätt som 

    amerikaner

7.1.2  Synen på tid

� Det var tydligt att representanterna från de bägge kulturerna hade en mycket        

    överensstämmande tidsuppfattning

7.1.3  Ledarskap

� Hierarkin är mer påtagbar i USA än i Sverige. 

� Chefsyrket har högre status i USA

� Svenskt ledarskap är diskuterande, medan amerikanskt ledarskap är mer 

    beslutande

7.1.4  Framgång

� Amerikaner tycks vara kortsiktiga och svenskar mer långsiktiga

� Synen på  företagsmässig framgång är mycket splittrad, då majoriteten av 

    svenskarna  menar att personalens välbefinnande är viktigast, medan 

    amerikanerna siktar mot ekonomisk vinst.



7.1.5  Förhandling

� Amerikaner söker efter den bästa affären – svenskar söker 
    samförståndslösningar

� Amerikaner tycker att den svenska beslutsprocessen tar lång tid

� Svenskar uppfattar ofta amerikaner som hårdföra

� Bägge kulturerna tar till orda vid tystnad

� Det är svårt att få amerikaner att ändra uppfattning

7.1.6  Språk

� Språkliga missförstånd är vanligt förekommande – trots att en del svenskar inte 
    tror det

� Svenskar är bra på engelska, vilket ibland leder till att amerikaner tror att de 
    kan flytande engelska

7.2  Slutsatser av konsekvenser för arbetet

� Språkliga missförstånd leder till problem av olika form och grad.

� Skillnader i prioriteringar i förhandlingar kan försvåra och förbrylla.

� Felaktig syn på varandras kulturer kan återspegla sig negativt på det 
    affärsmässiga samarbetet.

� Det är viktigt att vara öppen och flexibel då nya synsätt dyker upp.

7.3   Övriga slutsatser

Jag anser att det mina empiriska undersökningar resulterat i stämmer väl överens med det som

teorin säger. På vissa ställen stämmer det inte helt. I vissa fall, såsom att amerikanerna faktiskt

sade sig bry sig om hur företaget går med vinst, stämmer det inte alls. Sett till helheten stämmer de

dock väl överens med varandra. Att det stämde så väl var faktiskt något som jag blev förvånad av. 



En annan slutsats jag drar är att det tycks vara så att tidslängden av vistelsen i

Sverige spelat in på amerikanernas åsikter och attityder. Genomgående ser jag ett

mönster av att den som vistats kortast tid i Sverige är mest lik teorins förklaring av

hur en typisk amerikan är. Den som varit i Sverige längst tycks däremot vara lite

”försvenskad” om man utgår från teorin. Det finns liknande mönster hos

svenskarna, fast då åt det andra hållet. Den som varit mest i USA uppfattas som

mer amerikansk än de som inte varit i USA eller jobbat med amerikaner lika

länge. Alltså tycks det vara så att desto längre tid man befinner sig i en

främmande kultur, desto mer anpassar man dig till den. 

8.  Råd till de svenska företagen

När det gäller ämnet med kulturer har jag fått uppfattningen att det är ett område som inte ges den vikt i företagen som det
borde. Det satsas inte lika mycket pengar och tid på kultur som det görs på exempelvis produktutveckling och
effektivisering. Men min personliga uppfattning är att kulturförståelse är en viktig del av effektiviseringen! Säkerligen finns
det företag som delar min uppfattning. Men det kan vara svårt att sätta igång.  Det finns några speciella råd som jag vill ge
till de svenska företagen när det gäller förståelsen av kultur.

� Ta ämnet på allvar!

� Utbilda dig själv och dina kollegor i ämnet kultur! Att ta del av en    

    undersökning av denna art är ett exempel.

� Var öppen och flexibel!

� Språket är ett problem, även om kunskaperna tycks vara goda! 

9.   Avslutande kommentarer och förslag till vidare forskning

Att undersöka olika kulturer är oerhört lärorikt, men också svårt. Att få fram ett

absolut säkert resultat är i stort sett omöjligt eftersom kultur är ett så pass flyktigt

begrepp. Dessutom är resultatet helt beroende av den undersökande personens

kulturtillhörighet och bakgrund. 

Trots detta komplicerade och ur mångas syn flummiga faktum, ser jag det som

lockande att forska vidare kring ämnet. Intressant vore då, förutom att utveckla

denna undersökning, att undersöka andra nationers kulturer. Kanske även granska

olika subkulturer och deras kulturkrockar. Då det inte finns så mycket forskning

kring ämnet med kulturkrockar i företagsvärlden, är fältet öppet för förslag.
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Bilaga 1

Intervjufrågor till amerikaner

1. If you should describe your culture as an animal, what would it be? Why?

2. If you should describe the Swedish culture in the same way, what would it be and why?

3. Describe the Swedes with three words

4. How would you describe the Swedish society?

5. If you had the opportunity to change the Swedish people, what would you do?

6. Which ones are the most formal; Swedes or Americans?

7. Past, present, future - what is most important?

8. How many minutes is OK when it comes to being late?

9. How do you react if someone is late for a meeting?

10.  Are there any acceptable reasons for being late?

11. There is a saying “Time is money”. Do you agree?

12. What is the difference between Americans and Swedes when it comes to this matter; 
time?

13. What is most important; short-term revenue or long-term strategy?

14. Do you feel like you need more time in your work?

15. Assume that you during a walk see a nice red apple in a tree just above your head. Just 
when you are about to reach for it you spot another apple a bit higher up in the tree. This one
is bigger and seems to taste even better, but to reach this apple you have to climb the tree and
then reach for it. Which one would you reach for?

16. Is it common that Swedish people misunderstand your intention because of language
problems?

17. Could problems appear because it seems like language isn´t a problem on the surface?

18. Do you feel like you have to “reduce” your language, so that your Swedish partners
understand (that you have to adapt your language because they do not understand)?

19. Do you think that Swedish people are good in English?

20. You enter the room of negotiation. Everybody seems to be quiet and a bit nervous. What
do you do to “break the ice”? Do you do anything at all?



21. What is your opinion of Swedish negotiations?
22. You are sitting in a negotiation. There are approximately 15 other persons around the

table. There has been a rather lively discussion for the last 30 minutes, when it suddenly
goes silent. It is rather obvious that your counterpart went silent, because they understand
that their ideas are not approved. They seem to continue to be quiet, looking down onto
their notepads, glancing out the window, and so on. What do you do? How do you feel?

23. Do you think that the Swedes are too afraid to make their own decisions? That they have
to consult others before they dare to make a stand? 

24. Do you agree if I say that the decision-making takes more time in Sweden than in
America?

25. What is most important when doing business;   *concert and unity, get a win-win-situation
OR, * to get the best deal, even if that means stepping on some toes?

26. Is it easy making business with Swedish people? 

27. What are the most important tasks/issues in a company? Personnel, wellbeing, result,
marketing, market-share, accounting…?

28. What is most important in life? Success, happiness, wealth, God, family, health, work..?

29. Define success!

30. Do you care about the way in which your company make profit or is it just the profit itself
that matters?

31. How would you define a typical American?

32.  Do you see yourself as one?

33. Do you think that your values and thoughts have changed since you came to Sweden?

35. Anything you would like to add?

 



Bilaga 2

Intervjufrågor till svenskar

31. Om du skulle beskriva den svenska kulturen som ett djur – vilket skulle det vara?

32. Beskriv den amerikanska kulturen som ett djur.

33. Beskriv amerikanen med tre ord.

34. Hur skulle du beskriva det svenska samhället?

35. Om du hade möjlighet att ändra något hos amerikanen – vad skulle det vara?

36. Vilka är mest formella i affärer; amerikaner eller svenskar?

37. Dåtid, nutid eller framtid – vad är viktigast?

38. Hur många minuter är OK att komma sent?

39. Hur reagerar du om någon är sen till ett möte?

40.  Finns det några accepterade ursäkter för att komma sent? Vilka?

41. Det finns ett ordspråk; ”Tid är pengar”. Håller du med?

42. Vad är det för skillnad i uppfattning mellan amerikaner och svenskar när det gäller tid?

43. Vad är viktigast av kortsiktig vinst eller långsiktig strategi?

44. Anser du att du skulle behöva mer tid till jobbet?

45. Anta att du ser ett fint rött äpple i ett träd precis ovanför ditt huvud. När du sträcker dig
efter det får du syn på ett annat äpple högre upp i trädet. Detta äpple ser ut att smaka ännu
bättre än det tidigare, men för att få tag på det måste du klättra upp i trädet och sedan
sträcka dig efter det. Vilket tar du?  

46. Är det vanligt att svenskar missförstår amerikaner pga språksvårigheter?

47. Känns det jobbigt att göra affärer på engelska? Hade du hellre gjort det på svenska?

48. Tror du att det kan uppstå problem pga det faktum att det på ytan ser ut som att det inte
finns några språkproblem?

49. Har det hänt att du missförstått en amerikan pga språket?

50. Anser du att svenskar är bra på engelska?

51. Du går in i förhandlingsrummet. Alla är tysta och nervösa. Vad gör du för att lätta upp
stämningen? Gör du något alls?



52. Vad anser du om amerikaners sätt att förhandla?

53. Du sitter i en förhandling. Det är omkring 15 andra runt bordet. Det har de senaste 30
minuterna varit en livlig diskussion, men det blir plötsligt helt tyst. Det är tydligt varför
din motpart blev tyst, för de förstår att deras idéer inte gillas. Deras tystnad fortsätter, de
tittar ner i sina papper och ibland lite förstrött ut genom fönstret. Vad gör du? Hur känns
situationen för dig?

54. Anser du att amerikaner ibland går för fort fram i beslutsfattandet?

55. Vad anser du om amerikaners sätt att förhandla? 

56. Den amerikanska beslutsprocessen- vad anser du om den?

57. Är amerikaner buffliga eller är de bara ivriga och vill framåt?

58. Vad är viktigast i affärer; enighet och överenskommelse, att få en ”win-win” situation
ELLER att roffa åt sig den bästa affären för er del, även om det innebär att några blir
förbisedda och ignorerade?

59. Är det lätt att göra affärer med amerikaner? Är ni på samma nivå i tankesätt, prioriteringar
osv?  

60. Vad är viktigast i företaget? Personalen, välmående, resultat, marknadsföring, 
marknadsandel, redovisning…?

61. Vad är viktigast i livet? Framgång, rikedom, glädje, Gud, familjen, hälsa, arbete?

62. Definiera framgång!

63. Bryr du dig om på vilket sätt företaget skapar sin vinst eller är det bara vinsten i sig som
är viktig?

33. Hur skulle du definiera en typisk svensk?

34. Ser du dig själv som en?

35.  Är det något du vill tillägga?
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